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ప సావన 

ఇది విజ్ఞానచిం ద్రి కొ గంథమాలయందలి త్రి0-వ 

పుహ్పము. _౯-_వ పువ్చము ప కటింపయడి నేంటికి సంవత్స 

రము దాటినడి. శ్రంతకాలమువటకు నెగంథమును బ్రకటింపక 

యుండుటకు. గారణములు వేకపోబేదు. కొందమ్తు గ్రంథ 

కారులు గంభములు వ్రాని సియి చ్చెాదమసి వాగ్గానముచేసి, మా 

యొద్దనుండే కొంతధనము తీసికొని ఈ గంఛమిదుగో పంపెదము, 

అదుగో పంపెదము'” అనిచెప్పుచుం గాలముగడిపి, చివరకు 

గృంథము వ్రాసి మాకు డజెలియ కుండ నితరులకిచ్చి పకటిం 

చర్, న్యాయ శాస్ర్రము ననుసరించి ' మేమా ౫ ంథ క్ర రల 

గ్రంథము లీితరు లవరును అమ్మకంండం జేయవచ్చును. (గ ౫ ంథ 

క ర ప,కాశ కులయొద్దనుండి నష్టమును రాయుట్టుకొనవచ్చును. 

కాని, మండలినారికి “ఏంత నష్ట మువచ్చినను , గ,ంథక_ర్తలకు నే 

విధమైన బాధయులిగించుట వారి యుద్దేశము కాదు గనుక 

మేమందునగుణించి న్యవహారము జరుపక పోనుటయెగాక, 

ఈగ ,0ఫిక ర్త మమ్మిట్లు మోాసపుచ్చెనని లోకమునకు. చెలు 

సన్నగూడ లేదు. కాది ఊమొుకానొక గంథక రో మగనింనొట్టి 

మొటణంబెట్టుకొన్న ట్లు ' తానుమండలివారి డ జబ్బుతిని వారితో 

జేసినక రారునామాకం భంగము కలిగించియు, మండలినారి 

హూక్క_గు గ,ంథమింకొకరికిచ్చి మండలివారి వలనం బొండిన ధన 



వింక్ ను వారి కయు నుండలివాే తన కేమోనష్ట్రము 

గల్పించిరని లోకులకు దోయనట్లు తౌను వ్రాసి మండలి గారవ 

మునకు ఇ $౫ ముకలించుటకుయత్ని చి నందును, ఆగ ంధకి ర్త 

నానుము చాయ ఈమాత ము వ్రాయవలసినచ్చినడి. ఇందు 

దా గ్ర 

నకు మెమెంతీయు! 'జంతిల్లు చున్నాము. 
తీ 

గ థమువళు నని యెదునుదచూచుచుండ గా గ ,ంథ 

మి. కాకర నప పహృతముగాలా , మరల. WE త్త ౧ధమును 

వ్రాయించి ప కకుయటరకు నెంత శ మపట్టునో యొతకాలము 

రీ న. సె వ ఖనన నాం 
పట్టునో లో” ములు వ్రాయుస కన చ్రాయించునారకీనీ 

వక చెలియును. "మేము వేటుగ జప్పనక గజి "లేదు. 

ఎట్లి సత్కావన్టమున వై నను నిప్కూరణ వై రులుండొక 
83 QQ 

నరు. అందు ని యయ బహుమతీశై వచ్చిన నవలలతో బని 

కిబ బహుముతి యూయనందున నవలలు పంవివవారిలో.6 నొంటద 

జికిని వారిమిత్రులకును మామోందం గోప పమువచ్చుట స్వాభా 

మిక ము, కాన్ యామనరకు మేవే మేమిచేయలాలము €  పిదును. 

ఖుర్యూమతి లు బూిచ్చేతిమని కం దటికిగోపమునచ్చాను ! ఈయిలయు 

బహుమతి యాయబేదని కొందటికిం గి 7 పమువచ్చిను ను! |! ఆగాద 

తిని 'మప్పింప బహ్మా దేవుని నను తరమా * 
ప! (| > Q._._ 

ఇట్టి సిప్కూ_రిణవైరు తసూయాపంవశుల యళ్సు 

జేప్పుడు మండలికి నష్టముక లిగెంప వపయునసని య సత్యవి విషయ 

ములను ల క్ శ్రే చుచు Ine సై, వుం శ “కావూూలమున. Nea రస 

వాదవివాడములు సల్పుచు క కాలము న్యర్ణ పుచ్చుటకు మండ డోలి 

వారికి న్యనధియునిచ్చయు లదు ం ఇట్టివాదముల వలన సెమితయ్యూ 
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జక 
బు ఆఊయూజనములేదసి మానమ్మాకము. ౫ "కావున ముదణటెినుండె 
ముడలవారిట్టి కు త్రకావ వ్యర్ధ నాదములలొ ది షగోలహాపుద షరా చ గామా ఇ 

రు గం! కం. వ 

మము చేనకానలే కావున మాచందడాడారులను నాజ జయా 

భన్భద్ది i గోరుసజ్ఞనులను మమ్మునుగుణించి . ఆంత సలు వ్రాయు 

వచా తలను సజమని నమ్మాయాడదనియ్యు నారెకి వుమ్ముం 
. ఏ 
గరాష్చా యమిధమైెనను రకరునుర్షొనవలపియుళ ౧ మెదల. మారు 

ప్తెది యిట్లుండం గాకితముకి జప, గంప కకటవకు 

మిక్కిలి చికంు_కలిగించుచుక్న ది. కాగతమువెల పూర్వము 

కి౧కు మూయ రెట్లు వాచ్చునది. అవల యిచ్చినను వలయం 
లీ 

సళ్టియుు వలయునంతయుం గాగితము దొరకుటలేవు. అసు 

చేం బలుపవ్ధముల న కాగితేములమోా దో వచ్చు వే వయనలసివ స్వా 
ana 

చున్నది. ఇదియుంగాక మాచుందాదారులకు మెమిచ్చుచున్నా 
= 

నెలలు పూర్వపు ధంలనుబట్టే SS వృజెపయిడినప. ఆధిక 

సను పూరం కశాలమాదు మాపలేనావతెక మజ యెనరును 
వా 

గ ంథముల సెచ్చినవారువా మ, వ్రఘును మెమిచ్లుకట్ మిగుల 

వాసమనియే చెప్పవ ఆను కాని గ ఫముల నెలలు మాచ్చి] 

చను నామాన్య జనముల కిషు ప సులభ్యిములు శావసి మమునహ్టము 
ned 

సె  ననోర్చి యెప్పటి నెలే యిచ్చుచున్నా ము, ష్ణ మొుబ్బ.. 

ముల వలన బూర్వమున లె తరత “తరగ గ ంఫములను ఈయ 
Sa 

లేన ంనులక్కు ఆంధ సోదరులు ముని తర న్, 

చు పకటాాపంబడిన ౫ ంఫము వృవనాన్ర్రసంబా దరు Fe శు కి సంకుయజుడన గ ఎధమొు అయా ల గ 

న యుద్దింథము. గంధక ర వృమిశొన్రుమును బి. వ ఫమైన యుద్దంథము. ౫,౨ధెకి ర్త వృమిశ్నాస్త్రమును బి. ఏ. 



ళ్ xX క ( 

ఖ్ 

పరి నై అభిమాన శా స్ర్రముగా నభ్యసించినవారు. వదినజుకంల 

చెనులన సీశాత్ర్రమువై. వ్రాయలయకినవి ప్రాధమిక గండ 
ములు. మేమిదివటకు( బయాచిన భాతి శాస్త్రములు 

నాడా. ఏిఅలయిన ంతనజుంుం "గ్గ చూధిమిక తరగతులకు, బుబిక్ 

వద్చునశ్టై బాయించితిమి. వద్జేగంధములిప్పుషు వానులాసు 

దేశమునందు? బెక్కు_లు బయలు చరుచున్న వి. కాఫప్రన నా 

మార్లమున మేమంతగం బసిచేయవలసిన యానశ్యికొత తీరినడి. 
వ్రంతేటనుండి ్రాధమికిములుగ బ్రకటితమ్ములెన శాస్త్రము 
అనుగుజ్- చిన యుద్ద)౦థములు వ్రాయించి పృకటి ౧పందడల-ది 

నారము. రిమోన ము, శారీరశొన ము, పదార' విజ్లాన 
కత్రా జా. వమయములు గే సాయలా సము, 

"మొదలయిన ఇాస్రుములకు సంబంధించిన పెద్దగ ,౨థములుఎ 

వ్రాయించి వృకటింపందలుచినా నారము. అందునలనో మండా 

వారికి నయముక్కు_నయు, ఆదాయము తక్కువయు నుంయ 
వనుటకు సంబేహముబేదు. కాని ఛాహాభిన్ఫద్ధియ ద్మగా.. 

నవలంపించిన మండలివారు నష్ట్రమునకు 'నెనుకందియరు. 

ఖ్ ణి 
ళ్ 

నంవాదరు.డు. 
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నేంబ్రారంభించి నప్పు డీపు_స్హక మిరూపము దాల్ను 

నన్ని యనుకొనలేదు. ఉపయోగించు మొలకలను గూర్చియే- 

వానియానవాళ్టు, ఉపయోగములు మొదలగు విమయ 

ములను గూర్చియే - వ్రాయ మొదలుపెట్ట విజెనచందికా' 
టబ “౫ (౫ 

రు నా 5 . ఆల్ అంచ ఈద్ ండలి వారికి అది చూవితిని శా న్ర్రగ ంథ పృకటనము 

వారికి ముఖ్యముగావునం దత్పంబంధమగు నితర విషయముల 

నందు జేర్పుమని3. నుజియు వారొకటియు, రంగాచార్యులు. 

గా రొకటియు వృత శాస్త్రములను (ప,చురించియుండుటచేం 

దిరిగి యట్రిదాని నే వ్రాయ సమంజసము కాదనిది కాని, 

యందలి ప్రాథవింకాంశముల నిందును విడనాడకుండుట నాంఛ 

ప్ యము. 'కుటుంబములి నిప్పటీయట్లు శాప్ర్రీయముగయగాక,. 

అకారాది యతర క్రమమున మొదట ముద్రింపింపం దలంచు 

కొనిరి. ఇటు గంథో చేశము క్రమ క మముగం బేధించుటచే 
ధా టో య ల 

నిందు సవుతబేనిదోవషంబొకటి కాన్సించునేమో. దానిని. 

మన్నింతురుగా క 1 

ఇందలి పరిభావను క్షు ప్తముగా నుదాహరణములతో 

నుపోద్దాతీమందు విశద పజచితిని, గ, ంథమందు జిన్న యతుర 
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నిందుంగాన్ని జొచ్చినవి. 
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నంబడినవి. పీనిదిమ్మలు "రెండు మూండు సారులు స్థలము 

మాటనే కొన్ని కనుబడకుండం బోయినవి. అయిన నవిలేని 

నష్టమంతేగ నుండదనియే తలంచెదను. 

ఈపు స్తకమును, ముఖ్యముగ నిందలవర్లనలను, చదువు 

'నపు డాయీ మొక్కలను దగ్గరనుంచుకొని బరీతీంచు 
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గింజ అంకురింపగచే వేరుభూమిలోనికి బోవ్రనక్షై |పకాం 

డము కొమ్మ స్వతస్పిద్టముగా బెకిపెరుగు చున్నది. వేరునందు 

ఆగాక ద్నిమోంద ఆకులు పువ్వులు పుట్టుచున్న వి. ఆకులు 

ప్వ్యుచోటును కణుపు ఆందుము. (పకాండమును ఆకును 

కలిసికొనుటచే నేర్పడు కోణము కణుపు నందందుము. రెండు 

కణుపుల మధ్యనున్న భాగమునకు న్య-ంథమని సరు. కణుపు 

సందులందుండి య 'మొస్టలుకొమ్మాలు పుట్టును. అన్ని మొక్కల 

(పకాండములు ఒక తీరున లేన. చింత, పనస, మామిడి 

మొదలగు వానివి చాల ఎకుగను లావుగను బెరుగుచున్న వి; 

జాము దానిమ్మ, ముదలగు వానియందు అంత ఎతృగాను 

లావుగను బెరుగుట లేదు నుజియు వీనికి కొమ్మలు మిక్కిలి 

క్రిందుగా నేబుట్టి అన్నియు కొంచమించుమించు గుబురుగా 

జరుగుచున్న వి. తోటకూర, పసుపు, మెట్టతామర, కుంకపు 

పువ్వుమొక్క- “మొదలగు వానియందు ఎత్తుగలాని లావు 

గా గానిలేదు అదిగాక ఇవి తక్కి_నవానివలె కొయ్య బారి 

గట్టిగా లేవు. ఈ ఫదము లెన్నుటకు, చింతయొదలగు వానిని, 

వృషములు ( పెద్ద వెట్లు) అనియు, దానిమ్మ మొదలగు వానిని 

గుబురు మొకళ్థలనియు, మెట్టతామర మొదలగు వాసిని 



జ్! 

6 న వృత, శా (ట్ర ము, గ 

గుల్మము లనియు నందుము. కొన్నిటి (కాండములు వాని 

కొమ్మాలును మె కెదుగనే ఎదుగక పల్లేరు ముక్కయున్న ్యు, 

'నేలమోాంద నే బడియుండును. అట్టున్న కొన్ని కొమ్మ లనుండి 

వేరులుకూడ పుట్టును. మటీకొన్ని కొమ్మలు భూమిలోనికే 
బోయి అకడ్షముగా. బరుగసుచు తస్లీముుక ,- దగ్గరనుండి 

కొంచెముదూర మేగిన తరువాత మైకినచ్చున్వు లేదా దీని 

నుండి కొమ్ములు పుట్టి అవి పెకివచ్చును. ఇట్లు భూమిలో 

వ్యాపించి _వెకివచ్చువానికి గామినులని పేరు. 

ల గ్గ mp J 
| ! 

గ్ 

శిండవమొక్క_ మొదటిచానినుండి వచ్చినగామిని వల్ల ేర్పడినది, 
కొన్నిటి (పకాండములు భూమిలోపలికి బోయి, 

మార్చు చెండి వేజొక పనిని జేయు చున్నవి. బంగాళ దుంప 
క 
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ఇసి, ఈ దుంప మార్చు చెందినక "మ్మ. ఈ పతిని కొమ్మలు 

భూమిలోనికి? బోయి లావెక్కిన వానిని గడ్డలందుము, 
9 

అభ్హైముు పసుపు, ఆరటి కంద దుంపలుశాడ (పకాండ 

కందదుంప కందము. 

ములే. అల్లము మొద 

లగున వడ్ణముగాం బెరు 

గుచుండ వానిదసనుండి 

ముక్క_లు యక్ వచ్చు 

చున్న వి. కంద గుండ 

ముగా బెరుగుచున్న ది. 

దీనిమధ్యనుండి మొక 

ముక్క_గలదు. కంద 

చు చిన్నచిన్న పిల 

కలు గలవు. ఇవి (కమ 

(క మముగాం బెద్దవగు 

ను. కందవలె గుండ 

ముగానుండు వానిని 

కందములనియు, పొడు 

గుగా నున్న అల్లము 

మొదలగువాసినిమూ 

లవపహాములనియు ననుటవాడుక. ముల్లంగి మొదలగు వెళ్లును 

లావుబార కందమొదలగు (పకాండములును లావుబార 

ఆదుంపలు _ వేరులమార్పులో  _పకాండములమార్చ్పులో 

తెలిసికొను జట్ల నెద₹ని;____లఅవి పకాండము లైనచో, 



a ఈ 
నృత,

 శా స
్రై ము

. 

+ 

వానిపై వేరులును, కణుపులును ఆ 
స ని కణుపులవద్ద ఆకులకుంబదులుకొన్ని 

పాలుసులును జూడనగును. వుజి 

యు వానిని ముక్కొ_లుగగోసి పాతి 

పెట్టిన చో -మొక్క-లు మొలచును.. 

అవి వేళెనవో నట్టు మొలవవు. 

ఉనిపాయ వేరును గాదు, 

పుకాండమును గాదు. కండభారి 

gat 10
000 

(నా 

గట (Ws 
॥ 

41 

ళదుంపన
ండి 

" 

బం-గాళి
దుంపనుం

డ 
మొక్క

లు పుట్టు
చున్న వి. 
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రెకులవ లె వచ్చినవి మార్చు జెందిన ఆకులు. పాయకుఅడుసన 
పలుచగ, ముచ్చిగవలె నున్నదియె [పకాండమ్మ్యు దీనియడుగు 
నుండె వెరులువచ్చును. ఈఆకుల మధ్య చుకాండమునంటి.ము 
గ్రలుగలవు. ఉల్లిపాయనుగోసిమాచిన నివి ఆకుపచ్చగ నగుపిం 
చును.వీనినుండియే 'మొక్క-లుపుట్టును. చుకాండ మిష్పుతీసి 
పోయి కండగలిగినయాకులతో ౧సాడియుండిన నది లశునమ; 

దుము. 



క | వృత, శా న్ర్రు ము, ల 

యై కెదిగెడు (పకాండములు కొన్న ఏవైన నాభార 

ముండిన గాని బోలేవు. చిక్కుడు మొదలగు తీగెలలో 

పకాండ మేపండదిరినో చెట్టునో జంక్ "సి ఎగ|శాకును. 

శ్రెట్టుం |బాకునవి తికుగెడుతీగలు. గుమ్మడి బీర, పాబ్లతీగా 

తిరుగుడు తీగేలు. 

లిట్లు చ్రుకొనవు. వానికి నులితీగలు గలవు. ఇవి దేనినైన 
Xie జుట్టుకొని పకాండమును బె కిలాగును. మిరియాల 

తా వేసమూలమున నెగ|బాకుచున్నది, గచ్చపాద, ఆరు 

దొండ ముళ్ళమూలమున మెకిబోవుచున్నవి. కొన్ని నులి 

తీగలు (శు కాండముమయొక్క_ మార్పు లే. నలేరు దాకుతీగలలో 

కాడకొక (పక్కను ఆకును దాని శెదురుగ నొకనులి తీగ 
యుగలవు. -ఈనులి. శ్రీగాయె నిజమైన |పకాండము. దీనివి 



గుమ్మడి వ్, 

చే ఆకు బుట్టుచున్న ది. ఈ ఆకు కణుపుసందులో నుండు 

మొగ్టయె "పెరిగి కాడ (కాండము) యగుచున్న దె. గుమ్మడి 

తీగలో కొన్నియాకుల కణుపుసందులోనుండి మెరుగ వలసీన 

కొమ్మలు నులితీ7లుగ వమూరుచున్నపి. శిఖండి, వాలజెముడు, 

నాగజెముడు మొక్క_లలో ఆకులు మిక్కిలి చిన్న వగనుండి 

త్వరగ రాలిపోవుటయో,  లేకుండగచే ఫోవుటయో తట 
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౮ - 

స్థించుచున్నది గనుక, కొమ్మలు ఆకుపచ్చగనుు వెడల్పుగ 

నుండి ఆకులపనిని గూడ శేసికొనుచున్న వి. 

ఆకులు, 

ఆకులు వ్యతుములకు ముఖ్యమైన యంగములు. 

ఏసిలోనే పరులమూలమున భూమిలోనుండి నచ్చినపదాన 

ములును, గాలిలోనుండి ఆకులు సంపాదించిన పదార్థమును 

మిళితమై ఆహారము, జీవపదార్థముగ మారుచున్న ది. 

ఆకులు కొవముమోాం:ద పుట్టుచోటునకు కణుపసిమేరు. 

ఒక_క కణుపునద్ద ఒకటో, రెండో, అంతకంశు నెక్కు_వయో 

ఆకులుండును. ఒక్కా 

క్క_టి యున్నయెడల ఆ 

యమేర్పాటును ఒంటరి చేరిక 
అందుము. ఉదావారణ:_ 

రామాఫలపు ఆకులు; 

(దీనికే జీవశా(న్ర్రము 

నందు సర్ప పసార మని 

SP) ONS CTEM యున్నది) 

EINE ఆచరెండును బక దా 13 శ్ mE mm 
wy ళ్ AP అజో ఎన్నై 

కొకటి ఎదురుగానుండును 

కాబట్టి అభిముఖ చేరి 

యందుము. ఉదా? 

బిళ్ళగన్నేరు. లవంగము 
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న్నరు మొక్క_లోవలె మూడుగాని, అంతకంెబ నెక్కువ 

స యున్న చో కిరణ పసారమందుము. ఆకులందు తొడివు 

న శ్రము పాదపీఠము అను మూడుభాగములు గలవని ఇది 
చె జ్య క్రీ జీవ శా స్రమునందు జదివియున్నారు. తొడివు 

జశాణిఆకు చివర నులితీ 

“గిలవ లె మారి యున్నది. 

కణుప్రు పుచ్చములు పెద్ద 

థై పత్రము జేయు పనిని 

జేయుచున్న ని, 

బొప్పాయి గంగరావి మొదలగు 

గొన్నిటిలోం బొడుగుగా నుండును. 

పొన్న, శోగుముదలగు కొన్నిటిలో 

నలఉనసిరి ఆకులకును వాయింట 

సుక్క చిట్టియాకులకును తొడిమ లే 

నేలేదు. తొోొడిమనంటుకొని దానికిరు 

(పక్క_లకేణుపువద్ద చిన్న శేకలవంటివి 

కొన్నిటిలో నుండును. ఉదా. గులాబి. 

వానికి కణుపుపుచ్చములని"పేరు. ఇప్ 

ఆకులుమిక్కి_లి చిన్న విగానున్న పుడు 

కణుపుసందులందు మొల చెడు మొగ్గ 

లకు సనెండదగులనీయకుండ. గాపాడు 

చుండును. కేసు చె ట్టు లోనివి 

ముంక్షుగా మారి యున్నవి. తొగరు 

చెట్టులో “రెండాకులకును మధ్యగా 

4 
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గ 
ఖో నున్న వి, బాలిక లర్ గు ఈ ఆకుబన విన వాచ ముం యు 

(1 (ము 

చున్నవి. జూము గరు. రాపిఆను అవ ల ఫొ ఆగం? 

కాక (తి మిగలటం, అ" న్న మెడాట్నుకు తే వం సనం ముం, చక్కు 

జారు నం గౌ 5 ద టపయున రో దమ సట) డి STE SE ఘు. 

తోడను. లభఘుస (లము, 

జక టి మ్మ మప్మత్రమా, లగు గి Wr DDE Sn, 
(11 

అపి వయారుు ౪ ణుపుసందులోు మ! Wa PNW. జో, 0 

మోందనున్న ఆకుల కణుపుసందుల?! ము A og, Ney py 
hr, Het 

చూడన పెను. తుము సును త్ర్రు ఇ: న మ్ల ను వ 



VET. 

సలల స ఆకులకు దొడీమ లీదు. మి(శ్రమస్మత్రమునలె 

ననపించునలి కొమ్మలు: 



ములేకాని తురాయి తుమ్మి ఆకులలో పెద్దాకు “ండుసారులుాం 

విభజితమైయున్నది. కావున వీనిని డ్విఖిన్న పకమందుబుూ- 

చళ్లు మూడుసారులు విభజితమై యున్న యడల త్రాభి న్న్న 

ములగ, (తీభిన్న పత్రము, 



ముసియ్మ ఇంక నెక్కు_వసారులు విభజించియున్న యొడల 
బహాబభిన్నపత్రమనియు నందుము. మశ మ షృతములందున్న 
చిన్న చిన్న యాకులను చిట్టయాకలందుము. వేపాకులో చికి 
యాకులు జతలు జతలుగానుండి చివర నొకటి గలదు; 

తు రాయిఆకు, 

ఆకులసంఖ్య బేసి. తురాయి ఆకులో అన్నియు జతలు జతలు 

గానేయున్నవి ఆకుల సంఖ్యసరి. కావున తురాయి ఆకును 

సమభిన్నప త్ర మునియుు వేపాకును విపవుఖిన్నపత్ర, మనియు 

జపహప్వుదుము. . వేపాకు, చింతాకు, తురాయి ఆకులలో చిట్టి 

యాకులు మధ్యనున్న కాడకు రెండు పక్క_ల పతి జెక్కుల 

మోాందనున్న యీాకలవలిె నుండుటచే ఆ యాకును పత, 

వెఖరిగ గున్న దండును. 



1§ వృ త శా (ప్ర ము, | 

బూరుగాకు కుక్క_వాయింటాకును మిశ మష్మతము వే 

కాని ఇట్లు లేన. మనచేతివేళు జెరచినప్పు డెట్టుండునో 
అట్లు చిగ్గియాకులన్నియు నున్నవి; లేదా ఇంచుమించు తాటి 
యాకులలో చీలిక లున్నట్టు ఉన్నవి. కావున సిడి తాళపత్ర 

చైఖరి నున్న దందుము. 

A= 
| 

$ క్ష 

లతలు 'B న! స గ్గ ఇల" yes! pay 
తలో sp gant AE 

కము 9 త మే్మలున్న పి 

a A స్యా కక 
i 

ఆముదసారక్ు వ 

ఆముదపాకులో అకులు సగముచీలి సగముచీలకయు 
న్నవి. ఇవియు లఘుషతము లే. తొొడిమవటకుగాని, మధ్య కా 
డవఆకుగాని(పతు. వై ఖరి ఆకులందుచీలియుండినగాని మి శ మ 



) వృత శా స్ర ము, శ9 

మతములు గావు. ఆముదపాకులో ఆచిలికలకుత మ్మైలని పేరు, 

ఆకునాల్లవవంతు ముదలు సగమువరరకు. దముల 

(కింద జీలియున్న చో దానిని చ్చేదితము అందుము. సగము 

మొదలు ముప్పాతిక వణకు. జీలియున్న -నో విభాజిత 

మందుము. ముప్పాతికకు మించెనా ఖండితమందుము. 
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ఆకులన్ని యు నొకతీరున లేవ. వాని ఆకారమునుబర్డా 

దీర్ధాకారము(పచ్చగన్నేరు) బల్లెపాకారము (నరమామిడి) 

1 దీస్టైకారము లి నిడివి శౌకము శీ బైపాకారము 4 'సమగోళాళారము.. 

ర్ ఆండానకారము 6 నాదయాకారము 7 వనాశాా గా కారము. 

నిడివిచెాక పాకారము (చింతాకుల చిట్టియాకులు) నమగోలా 

"కారము (బిళ్ళగన్నేరు నారింజ, తెల్లడమర) అండాకారము 

(మజ్లి) వాదయాశకారను (రావి) గుండము (తామర). 
లు (కో 

బాణా గ్రాకారము (చేమ) అధశ్నిర అండాకారము (మావలింగ 

ముఆకు జీడిగింజూకారము క ర్లాకారము అనియు చెప్పు 

దుము. ఆకుల అంచులును ఒక తీరున లేవు. కొన్ని జామారు. 
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వలెనే, గాన్ని గొగిలుగా నుండక సమముగా నుండును, 

అట్టివాని అంచు నవూంచలము. గులాబిఆకున గాగ గొగ్గీలు 

కలవు. వానికి వోలికనుబట్టి అంపపుపండ్లని చేకువచ్చినది; 

జారే 

1. సమాంచలము. 2, అంచు? అంప ఖుపండ్డు, 

లి. దంతములు. శే, వలయ రాము. 

ఇవి తిన్న గానుండక కొంచము ఆయిమూలగ నున్నవి. 
మందారపు టాకులలోవలె తిన్న గానుండిన వానిని దంత 

ములందుము,. కొన్నిటిలో యా గొగ్టిలకొన సన్నముగా 

నుండక ,గుండముగా నుండును. అవి వలయదంతములు. 

తొగరు, నరమామిడి ఆకులయం చున గొాగ్షిగొగ్గిలుగా లేదు 

గాని మెక కిందకు వంపులుగలిగి కెరటములవలె నున్నది. 

ఇట్టిదాసిని తరళితమందుము. [14 వ పుటలోని పటమును 

జూడుము.] ఆకులకొనయు కొన్నిటిలో రాపయాకునందు 

వలె వాలము కలిగియున్నది. గన్నేరు ఆకులో సన్నముగా 

నున్నది. మజ్టియాకులో గుండ్రముగానున్న ది, కొన్నిటిలో 



లలి వృత శా త్ర ము. 
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వృ మే శా స్ర్ర) ము. లికి 

గుం డముగానుండి మధ్య నొక దంతమును గలిగియున్న వి. 

కాన్ని టిలో మధ్యకుచీలియుండి, ఆకును తల క్రిందుగా బట్టి 

చూచిన హృదయాశకారముగ నగుపడును. వీనిని అధభక్సిర 

హృదయాకార మందుము. ఇళ్లు అధ ళ్లిర అండాకార ము, 

కొన్ని టిచినర కొంచము లోపలకు దించుకుపోయినట్లుండును 

ఇట్టెడానిని ఖనితమందుము. చింతాకుల చిట్టియాకులలో 

నున్నట్లు కొన్నిటి చివర మొనచేరక, కోసి వేసినట్టుండును, 

ఇట్టిదానిని EN పము అందుము. 

Mme 

విమ రేఖ షృక్రము. 

ఆకులమో(6ద సాధారణముగ మధ్యనొ్"క పెద్దయీనె 

యుండి దానినుండి చిన్నయీనెలు వచ్చి ఒక దానితోనొకటి 

శాఖోపశాఖలై గలియుచున్నవి. ఇట్లు ఒకదానితో నొకటి 

కలియుచుండిన విషమె౩ేఖ పతృనుందుము. 



రత్త వృత శాస్ర ము. 

మెట్టతామర, కొబ్బరి మొదలగు ఆకులలో ఈనెలు 

కొనవజకును గలియకుండనే బోన్రచున్నవి. అవి నవమేఖ 

సమ శేఖ పత్రము. 

సత్రములు. (పుర్తి గంగరావి ఆకులలో ఈనెలు తాళష్మత 

వై ఖరిగనున్నవి. అరటియాకువ ల కొన్ని నున్న గానుండును. 

మజ ఆకులవలె కొన్ని దట్టముగానుండును. కొన్ని ఆకుల 

మోంద మెత్తనివూబిరుసువూ రోమములు గలుగుచున్న వి. 

పుష్పములు, 

'మొలచుచున్న | పతిమొక్కయుం బువ్రషలను బూసి, 

కాయలనుగాని తన జనమును సార్థకము చేసికొన. జూచు 

చున్నది. వాని సంతాన వృద్ధికి కారణమగు భాగము లీ 

పుష్పములే. పువ్వులు ఒక్కొక్కటి విడివిడిగా నైనను, ఒక 

కాడ మోంద తురాయి మామిడి కొబ్బరి పువ్వులవలె కలిసి 

యెన నుండును. కొన్నిటిలో పువ్వులు కణుపు సందులనుండి 

బయలు చేరును. కొన్నిటిలో గన్నేరు మొక్కలో వలె 
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కొమ్ముల చివరలనుండి బయలుదేరును; ఒకకొమ్మ చిట్టచివర 

ఆకులను వేయుట మానివేసి, పువ్వులనే బూయును. ఇట్లు 

ఆకులు వేసెడు కొమ్మ లే పువ్వులు బూయుటచేతను, సాధార 

ణము కొమ్మలు పుస్పైడుకణుపు సందులలో పువ్వులు బుట్టు 

చుండుట చేతను బువ్వుల కాడలును కొమ్మ లేయని యాహిాంప 

వలని యున్న ది. ఈకాడ కొమ్మయుక్క_ మార్చు జెండిన మాప 

మెన పుడు, పువ్వుల శేకులును ఆకులమారు రూపములు గాన 

లసియున్నవి. ఇవి యట్లగుట జీవ శాస్త్రము నందిదినజుశే 

మోరు చదిఏియుస్నా రు. పువ్వుల కాడవిరాంద శేకులు ఆకుల 

వతె ఒంటరి చేరికగను, అభిముఖచేరకగను నుండక అన్ని యు 

నొక కణుపువద్దనేనున్న వి. శేకులును కాడలు పుస్పైడు కణు 

పులు నొకదానితోడ నొకటి కలియుచున్నవి. ఆకులవలనే 

వుమ్ప భాగములుకూడ కణుపులవద్ద నే బుట్టును. 

తురాయి, అవిశ పువ్వులొక్కాక కాడమో౭ద. బెరుగు 

చున్న వి. పువ్వులకును తొడిమలు గలవు. మధ్యనున్న పెద్ద 

కాడను వృంతమసియు ఈతొడిములను ఉపవృంతములసియు. 

జెప్పూదుము. ఒక్కొౌక పుమెయున్న యెడల దానికాడనే 

నృంతమందుము. ఇట్లు వృంతములు, ఉపవృంతములునుండి 

దిగువనుండి పువ్వులు బూూయుచు, వృంతము చివరనింకను 

మొగలు పుట్టు చున్న యెడల ఆపుష్పముల సముధాయమును 

గల అందుము. అట్లుపూచు పద్ధతిని మధ్యాభిసర ణ వుం కాము. 



ళ్ జ 

(విశేషముగా హీందూదేళప్రు వృక్ష ములనుగు౭కో శూ) 

ఇయ్యది 

గ్ళ శ్ అల టో 

మ సే నివాన రావు AR 0) 9 on చ Thad 

లో 

రచింపబడినడి. 

CK 
క 

ప, కాళకులు 

విజాన చందడికా ముండ షా 
రా UU 

| 

చెన్న పురి 

అర్వస్య్వామ్యు సంకలితము | రగా ua Ti 



వృతు శా త్ర ముం ఫె 

"రెమ్మగెలవలెన రెమ్మకంకులు, రెమ్మగుత్తులుగలవు.. 

బంటి చామంతి, తుమ్మపువ్వులు నిజముగా ఒక్కొ_క పువ్వు 

గాదా. మనముకటి యనుకొనునది పువ్నముల సముదా 

యమే. బంతిపువ్వులోను చావురితి పువ్వులో ను ఒక్కొ_క రేక 

ఒక్కొక పువ్వు ఇట్టిపుప్పు సముదాయమునకు బంతియని"పేరు.. 

మభ్యాగంభ మంజరి. వృశ్చక మ,మంజరిః శంల్షునక మ.మంజరి. 

కొన్నిటిలో కాడమోా(డి చివరపువ్వులు మొదట. 

ఏిశసించ నారంధభించును. మూడుపువ్వులు కలసియుండి 

నపుడు మధ్యనున్నది మొదట ఏికసీంచును. ఈ పద్ధతిగల' 

కాడకు ను'ధ్య్యారంభ నుంజరి అనిపేరు. ఈమధ్యారంభ మంజ. 

రిల (చక్క-నున్న పువ్వులకు బదులు వృంతము లే యున్న 

యెడల దాసిని ద్వివృంతను భ్యారంభ మంజరి యందుము.. 

స్నిమభ్యారంభ వముంజరులలోం బువ్వులు “రెండు-.వైపులనుం. 

_ డక నొక్ననపుననే యుండుటచే కాడవంగి న త్తగుల్రమోాంద 

చుట్టు లున్న ట్లుండును గావున దీనికి శం ఖనఖమభధ్యారంభ 

మంజరి యనిపేరు. మరికొన్ని మభ్యారంభ మంజరులలొ" 

అని తటి, 



సిద వృ తు శా (వ్ర ము. 

ఫువ్వులన్నియు హైదానియందువ లె నొకనైపునకే నుండక 

ఒకమాటోొక నె పునకు ఇంకొకమాటింకొక నెపునకునుం కును. 

ఇట్టదానిని వృశ్చికము థభ్యారంభ మంజరి యందుము, 

2, అండకోశోము, కీలము, కీలా(గము. 

8. దళవలయము కింజల్కము లగుపడునట్లు చీల్ప బడినది. 4 కింజల్యము కాడ్క పుప్పొడితిత్తి, 1, ఉఊమె్మరత్తపున్ర. 

పుష్పభాగములు రక్షుకపృతములుు ఆకర్షణ షత 

ములు కింజల్కములు, (స్త్ర ష్మతమని మోారీవఆ కే "చదివి 

యున్నారు. రకుకషతముల కన్నిటికి కలిపి పుష్పకోశ 
ముసియ్ము ఆక గణ పృత్రములకు దళవలయనుని యు (స్రీ షత 

మున కంతకు అండకోశవునియు గూడ సెరులుగలవ్ర. స్స్ 

ష్రతము కొనయందుండు కాడను కీలనునియు, కొనదిమ్మను 
శేల్మాగమనియు.. చెప్పుదురు, 



వృ తు శా శ్ర) ము. 99. 
mw 

మందార పున్ర్వుమో(ద పుమ్న్పకోశమువ్షా ఆకుపచ్చని 

శేకలుగలవ్ర. ఇవ్యు, పువ్వుల ₹కలనలె ఆకులమార్చు కే. 

వానికి చేటికలనిపేరు. బంతి |పొన్దుతిరుగుడు పువ్యులో(పువ్వు 

లబంతిలో అడుగున ఆకుపచ్చగ గిన్నెవలనేర్పడినపఏ్ చేటి 

క లే. ఒక పువ్చములో నన్ని 'భాగములుండిన యుండును. లెచా 

లేక పోవచ్చును. వానిసంఖ్యయు నన్ని టియందు నొకవపై 

నుండదు. కలువపువ్వుల్ ఆకర్ష ణపష్మతములు కింజల్క_ములు 

ఆముదవుకొమ్మ, పువ్వులు. 

చవాలగలను అవి అనంఖ్యము 

లు.కాని తబజుచుగా (చుతివల 

యమునందును, " (అనగా, 

ఆక న్ పష్మతములు, రతు.క 

పష్మతముల్సు కింజల్క_ములు, 
అన్లకోశ మునందును) పల్లేరు 

పువ్వులోనున్నట్లు అయిదేసి 

యుండుటవాడుక. పల్లేరు 

పువ్వులో అయిటెసి కింజల్క- 

ములున్న రెండు వలయము 

లుగలవు. అన్ని వకదళ బీజక 

ములలోను, ( కా బ్బ రి, 

అరటి వరి, మొదలగు 

వానిలో) వలయమునకు మూడేసి యుండును. ఆముదపు. 

పువ్వులలో : పువ్పకోశము, దళవలయమను - రెండు లేవు. 



$0 వృతు శా (స్త్ర ము, 

ఒకటిమాతమే కలదు. అది వదగునో _ చెప్పుటకష్టము 

గాన డానిని పుష్పసిచోళన ముదుము,. ఉల్లి, శకిసరి, 

'వెంగల్వపువ్వులలోను రెండునలయములు ఒక రీతి నేయున్న వి, 

శ్రీసరిఫ్రహ్పము. 

పనిలో భేదమెన్నుటయు గప్టమే, దీనిని పుస్సునిచోళన మరా 

దుము, రకుక పష్మతములును,ఆకర్ష ఇ షతములును విడివిడిగా మై 

నను అన్నియు గలస్యయనను నుండును. విడివిడిగా నున్న 



తెల్లడమరు. ఆసంయా క్ర దళ్గవలయము. 

(శండ్క నొకకాయ్య శకులు కొన్నికింజల్క-ములు దీసి= శప, 



34 వృత శా స్ర్ర) ము, 

ఉచ్చనునియు, క్రిందనున్న యెడల వీచమనియు చెప్పుదుము, 

పుష్ప కోశమును, దళవలయమును మొగ్గగానున్న ప్పుడు 

వికసించి నప్పుకున్న స్తే ఉండను. శేకులు ఒకదాని నొకటి 

మావలింగము, ఆక క్షణష్మత్రములళు 'పొదముగలదు, 

కప్టుచు నెన నుండును. గంగరావి పువ్వుల ఆకర్టణప తము 

లొకడానిని నొకటి గప్పుచు నున్నవి. ఇవి [తాడు మెలివేసి 



వృతు శా న్ర్ర ము కిర్ 

కొనినట్లు మెలి వేసికొనియున్నవి. మందార పువ్వులోళొన్ని 

ఆక ర్గణప త్రములు లోపలగానున్నవి. వానినిగప్పుచు కొన్ని 

యున్నవి. కొన్ని ఒక డానినొకటి తాకుచువూ త ముండును, 

కొన్నిటిలో తాకకుండను నుండుటగలదు. గంగరావి శేకులు 

మెలినెట్టక్ ని యున్న వందుము. మందారపుచేకులు అల్లుకొని 

యున్నవి. మిగిలినవి తాకుచునో విడివిడిగానో ఉన్న వం 

దుము. తురాయిపున్ర్యలో ఆకర్ష ణప త్రములు పెద్దవియె. 

కాని వాని ముదటచాల సన్నముగనున్న ది. అది కాడవలె 

నున్నది. దానిని పాదవుందుము,. దళవలయము సంయు కము 

అడ్డసరము. ఫుప్పుము. 

(దొద్దుతిరుగుడు పువ్వులో మధ్యనున్న పువ్వులవ ల గొట్టము 

వలెనైనను చిలగడదుంప పువ్వులవ లె గ రాటివ లనై నను, 

వంగ్క మిరప పువ్వులవ లె నక్షుత్రా కారముగ నైనను బిళ్ల 

గన్నేరు పువ్వులలోవలె ఛతాకారముగ నైనను నాగనరవు 

కాయవలె నైనను), గంటవలెనైన నుండును. చిక్కుడు, 



86 వృత. శాస్ర ము. 

తులసి మొదలగు పువ్వులలో దళవలయము సరిగాలేదు. 

ఆన రాళ ముగనున్న ది. గుం|డముగా నుండక కొంచము వంక 

రగా నున్నది. చిక్కుడుపువ్వు ఒక విధమగు సీతాకోక చిలుక 

వలె నున్నది. దీనిలో ఒక శేకు పెద్దదిగా జండావల నున్నది. 

దీనికే పతాకదళమని పేరు. దీని పక్క_ను రెంనుణెక్క_లవ ఆ 

గలవు. అవి పతృదళనులు.. ఇంకొక రండు శేకులుగలసి 

బశాణిపువ్వు. బశాణిపువు విడదీసిన రెకులు 

"పెద్దది పతాకదళము. (పక్కనున్న వి పతుదళములుం 

చుక్కాను వలె నేర్చ్పడినవి. అవి దొణేదళములు.. తులసి, 
జ చ లాభా భీ అడ్డసరముపువ్వులు ఓప్టైకారముగనున్న వి. 

దానిమ్మ ముడలగు కొన్ని పువ్వులందు దళ వలయముూ 

పుష్పుకోశ ము నంటియున్నది. దళ వలయము తరువాత, 



వృత శాస్త్ర ము. ప్ 

కింజల్క_ములు గలవు. కింజల్క_ములే పురుపూంగములు. 

పనిలో రండుముఖ్యమైన భాగములున్న వి. ఒకటి కాడ, రెండు 
పుప్పాడితిత్తులు, ఈపుప్పాడితిత్తులలో రెండుగదులుండును. 

కాడనుపఫుప్పాడితిత్తులను గలుపు నొక సన్న నికాడకు సంఈో 

జక మని పేరు సాధారణముగా ఒక్కొకకాడ లండు 
ఆకర్ష ణ పత్రములకు మధ్యగానుండును. ఆకర్ష ణపష్మతము 

లును రెండురతుక పృత్రములకు మధ్యగానుంకును. కాని 

శెగుపున్రులోను మటేకొొన్ని టిలోను కింజల్క_ములు ఆక 

రణపత్రముల కదురుగనేయున్న వి. 

కుంకుడు నారింజ మొదలగువాసియందు కింజల్క_ 

ముల మధ్యనో, వానిచుట్టునో ఒక పల్తెము గలదు. ఇది నృం 

తముయొక్క_ భాగమే. 

కీంజల్క_ములు కొన్నిటిలో పువ్పకోశమును, కొన్ని 
టిలో దళవలయమును, కొన్నిటిలో అండాశయమునుగూాడ 

అంటుకొని యుండుచున్న వి. కింజల్క_ములు, అండకోశ ము, 

త్రీ పుసపాంగములు గనుక నవిరెండును ఉన్న పుష్పములను 
మిధున పువృములందుము, పినిలోనేడై న ఒకటియే యుండిన 

నది ఏకలింగపుప్పము. తాటిచెట్లలోవ లె ఏకలింగ పుష్పములు 

వేరు వేరుచెట్టమాంద నున్నయెడల నవి వకలింగ వృతుము 

లందుము. 

పుప్పభాగము లన్నిటిలో అండకోశ మే చివర బయలు 

'దేటుచున్నది, చిక్కుడు చింత పువ్వులం దండకోశము ఒక 
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ప, కాళకులు 

విజాన చందడికా ముండ షా 
రా UU 

| 

చెన్న పురి 

అర్వస్య్వామ్యు సంకలితము | రాగా da Cir 



వృతు శా ఫ్ర ము, త్రిష 

స్య జ్యా పా rn 

వ నంయోగనునియ్య్మ బెండు మండారము మొదల; 

స్తంభ సంయోగమనియు జెప్పుదుము. 

1. కుడ్యు-'సంమయోగము. 2. మధ్య సంయోగము. నె శ్, సం న పదం సలం సున 
అలీ జీ 

అండాశయములో నొక్కొ_క గడియ యున్న కొని 

లో అండములు గదినోడవో చేరక మధ ధ్యగా నున్నవి, 

ఇట్టిదానిని వమథ్యసంయోగ మందము. 

కాన్ని టియందు ఒక అండము కలను. 

బంక్ “ముదు 

యుక్క_ అడుగును శేరియున్నడి. ఇది పీ 

కాన్నిటిలో అండములు ఇన ఆంతియుండి వే లాదచు ౦2౫౩ను, 

పుప్పాడివచ్చి అండకోశమును చేకటయు పువ్నుము లందపే 

గర్భాధానము. ఇది ఎట్లు సమకూరు చున్న దో, తరువాతే సం 

"యాగము, గ ర్భాధార ణము ఎట్టు కలుగుచున్న షొ మో 

గివజ ే జీవశాస్ర్రుమునందు జదివియున్నారు. గన్భాథాన 

కన మయో wen 

jC 

కేంజల్క్మ. 

ములు, కీలము రాలిపోవును. వాని పని నవి నెర వ్పినవి. 

రతుక ష్యతములపని మిగిలిన భాగములను గాపాడుటయేె. 

ఆకర్ష ఇష త్రము లే పుస్పుమునకందము దెచ్చును. పావనము 

మైన కొదకు రక్షుకషతములు, ఆకర్ష ఇషృతేములు 
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జెచ్చుటయేపీనిపని! సొంపుగనుండి, భృంగాదులను రంగు చెత 

నో,వాసన చేతనో, ఆకర్షించి గర్భాధానము గావించును. అడి 

యొడగూడినతోడనే ఆకర్ష ణప త్రములు రాలిపోవుచూన్నవి. 

కింజల్క_ముల నుండి పుప్పొడి పోగానే అవియు నదిలివోన్స 

చున్నవి. కీలముద్యార పుప్పొడి (కణ మొకటి అండమును 

జేరిన పిమ్మట కీలమును రాలిపోనును. అండాశయ వెంంక్క..( 

మాతమే నిలచియుండి, గింజలతోగూడ బెరుగుచుు సాయ, 

పండు అగును. వంగ, దానిమ్మ, జామకాొయలలో పువ్చు 

క శముకూడకాయనంటి పెట్టుకొని స్థరముగానుండు చాన్న గి. 

ఫలములు, 

కాన్ని కాయలు పండిముదిరిన పిదప అరటి నననా పుడు 

(దాకుపండ్లవలె కండగలిగి పుత్తగా నుండును శొన్ని 

చిక్కుడు బెండ, కాయలవలె ఎండిపోయి కండ చేగుం 

నుండును. అరటి చముదలగువానిని గుంజకాయ అసి. వం 

చిక్కుడు బెండశాయలను ఎఎడుకాయలనియు జేమ్సుడుంము. 

మామిడి పండులోని "బంక గింజకాదు. గింజ ఆకుంసనలో పట 

నున్నది. ొంకకూడ పైచర్శము, గుంజు, వంటిభా౫గ మే, (డి 

మా(తము గట్టిబడి వానినుండి విడియున్న ది. ఇట్టికా యను 

లోపెంకు కాయలందుము. కొబ్బరికాయయు తోసుకు 

కాయయె, మెనుండవలసిన కండ కీచుగా మాటి యున్న గో 

వి తేనమును, ఆకాయలోపలనున్న ది. అరటిపండు నం '. 
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నూమిడీ లోెసింకు-కాయం 

గండకాయలు, వెలగపండు బూడిదగుమ్మాడి, గుమ్మడికాయలు 

గూడ కండకాయ లె. వీనిని మెపెంకుకాయని గూడ జెప్పుదురు, 



తొగర్కు పనస, అనాసకాయలలో చాలపుపష్పుములు గలసి 

ఒకకాయగ నేర్పడు చున్నది. ఇది మిశెను ఫలము. ఒక్క 

సంపెంగ పువ్వునుండి బాణకాయలు వమ్ను చున్నవి. ఇవి 
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నమాాహాభలములు, జీడిమూమిడిపండులో మనముగింజ అము 

నదియెకాయ. గింజనంటుకొనియున్న “కండశాయ” వృంత ము. 

ల న ం లీస్ పువ్వుయుక్క_ కాడయందు కండబ్యుటచే నిస్తేర్సడినది. "గాశా 

రేసపండులోను వృంత మేకండ పట్టు చున్న ది, కాయనవృంతను౫ 

లోపల డిం చుకొనిపోయి యున్నది. ఇపి నృంతథలములు, 
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చిక్కుడు ద్వివి దారణ ఫలము. 



4.4 వృతుశా నస్రు ము. 

ఎండుకాయలు సాధారణముగం బగులును. చిక్కుడు 

గులివింతకాయలవల గొన్ని శెండునెపుల బగులును, ఇవి 

ద్వివిదారణఫలములు, జిలేడుకాయ బిళగన్నేరుకాయ ఒక 

చుక్క_నే బగులుచున్న వి. ఇవి ఏకవిదారణఫవలములు, బెండ 

గంగ రావికాొయలు చాలచోట్లం బగులుచున్నవి గాన బహు 

విదాణరసలము లందుము. ధనియములుు, నక్కె.ర కాయలు, 
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తుత్తురు బెండకాయలు పగులుచున్నవి గాని గింజలు పెకి 
(oR 

వచ్చుటలేదు. గింజలు మూసికొనియున్న గదులలోనే యు 

"జెండ క*య. 

1. శేతబెండకాయ. 2 దీనిచీలికు 8. ఎండిపగిలినకాయ 

శ, పగిలిననైఖరి, పగులుకోస్ట్ర చారుణము, 

న్నవి, గదులు మతము విడిపోవుచున్నవి, ఇవ్ విభ జనభలా 

ములు, తోటకూర, కోడిజుట్టుకా యలలో నొకగదియే గలదు. 
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గదిగోడలును (కాయ చర్మము) పలుచగనున్నవి. కాయవై 

ఛాగము మూత న లెవిడివచ్చు చున్న ది. లివి సేటికాఫలములు 

కాన్ని కాయలకు ఎగిరిపోవుటకు ఏలుగ నుంశునఖ్టు తెక్క_లు 

౫లనవ్రు. అవ్ జెక్ళ_లకాయలు, 

కురంగవాముకాయ. కోస్ట్యదారుణము. 

ఎండినకాయలు పగులుచుండుట ఆరెండు మూడు విధ 

ములుగానున్నది. బెండకాయ అయిదు పలకలుగానున్న ది. 

ఈ అయిదు పలకలును అయిదు గదుల యొక్క. వెలుపలి 

గోడలు. ఈ వెలుపలి నోడ బే బగులుచున్నవి. ఈ పూసలూ 

తిన్నగ గదిలోనికే వ్యాపించి గింజలు వైకగుపించును. ఇట్లు 

“పగులుటను కోష్ట దారుణమందుము. ఆముదపు కాయలో 
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మూడుగదులు మూడు వెలుపలి గోడలునున్నవి, పగులు 
రెండు నెలుపలినేోడలకు మధ్యనున్న ది. గదికిని గదికిని 
మధ్యనున్న సరిహసృగోడ పగులుచున్నది. ఇది భిత్తిడారు 
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ఆపుదపుకాయ, భి త్తిదారుణము. 

ణము. గంగరావి, చిలగడ దుంపతీగకాయలు పగులుట 

లో నే వరుస, రీతియులేను. గసగసాల కాయలో మైన చిల్లు 

'బేర్పడి వాసినుండ గింజలు బె టకు వచ్చుచున్న వి. థాన్యము 

ఇవీఫలములుగాని గింజలుగాను. కొబ్బరి జీడి మామిడిగింజ 

(నిజమగుకాయ) లందుకాయ పగులుటయేలేదు. వీనికి కకీన 

ఫలములని "పేరు. 

గింజలను గోడల కంటించుచు సన్నని చిన్న కాడలు 

౫లన్ర. వీని యాన వాళ్లు గింజలమోంద నగుపడును. ఈ 

కాడలకు బీజబంధకములని పేరు. ఆ యానవాళ్లను బంధక 

చిహ్నము లందుము. చిక్కుడు శనగగింజలను నీళ్లలోనాన 

వేసి కొంచెముసేపైన తరువాత వానిని నొక్కిచూచిన ఒక 

చోటినుండి నీటి బుడగలు వచ్చుచుండునట్లు అగపడును, 
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వృయ శొ (స్రు'ము, శరీ. 

అచ్చటనున్న రం(ధగులో సీరుజేరి నొక్కుటచేత బయటకు 

వచ్చుచున్నది. ఈరం(ధము అండములోం సాక నుండెను, 

దిని ద్వారానే పుప్పొడినుండి కణమొకటి వచ్చి చేరెను, ఇది 

అండవివరము. చింతగిండ వేపగింజ మొలక లెత్తగనె, 

పచ్చని రెండు బడ్డలును వానినంటుకొని విడిగా, విడి 

పోవును గోధుమనర్షము గల పొర యొకటియు. గనం బడు 

చున్నది, తిన్నగ పరీశ్ష్నీంచి చూచిన యొడల నొకపొర 

కాక రెండగపడుచున్నవి. ఈశ గ ఆంత 

ర్భష్టక్కు బహిక్శగక్కి- అని "వేరు... అబడ్డలు బీజ 

దళ 4 0, 

"తామర, ఆనముదపుగింజల ETE స మ ముక టి 

Xo ఇది స్జము నావరించుట 
లేదు. దీనికి బీదపుచ్చ 

నొ అల్లో 

పోగ క కొంత యా 

నుండక 
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AIRY Ma 
[| Or / + శ్ 

జ | 

ట్ర wy ' 
చీ.అ 0 

శీ 

వరిం వీ_భియ్య పు గింజ వీ ద, అంకుర చ్చద నము 

వీ. అం. వీజనుండలి అంకరము, 

ఆముడపుగింజ. 2. అంకురచ్చదనమయ, 8, (౨ంకుర ము. 
అ ళ్ 

గీంజలు పొ్టిపించ మటకు . వానిభాగములును, కాయలు 

భాగములును పలువిధములుగ మాజీయున్నవి- కాని వాణి 

నన్నిటిని నిర్చో. శిస రించి శేర్కొనుట క వశాశములేద్న. 

(కేలెడు లావులేని గుమ్మడి లీగా కడవలంత కాయర నేల 

శాయవలయును, మామిడి పండ్లలో మధురరస. భరిత మజ 



వృత్త శా (స్ర్రుంము 4 

గుంజేల యుండవలయును, . మామిడి చెట్టుగాని, శుంక్షగాని 

ఎన్నడును ఆగుంజును దినుట లేచే, ఆచెట్టు ఎందుకిట్టి యన వ. 

సరమగు శమపడవలయునని యొకప్ప్హడెన మన కాళ్చర్య 
ముగ దోచకపోదు. కాని యాలోచించిదూచినవో మనకో 

మిక్కి-ని మనోహరముగనుండు పండ్లను గాచుటకు కారణము 

మన పె ఆ చెట్టులకు. గల యవ్యాజానురాగము కాద 

నియుం దన సంత లాభమున కే. యట్లు చేయుచున్నదనియు ౬ 

డెలియ వచ్చుచున్నది, మిక్కిలి రుచియగు రసమిపండ్ర 

నుండి లభించు చున్నది కనుక మనకు పండ్లు సమృద్ధిగ దొర 

కుటకు వాని బంకలనలి శ౦ద్ధతోం చాతి, మొక్కలను గాపా- 

డుచున్నాము. మామిడి చెట్ల నెక్కువగ . నాటుచున్నాము = 

 ఇదియె మామిడిచెట్టు గోరునది; తన తెగ పెరుగుట యె 

' దానికికావలసినది, ఇదివజకు చెప్పినట్లు ప9తిపా9ణియొక్క.- 

ముఖ్యోగ్హే శమును ఇట్టిచే ; తమవారిని ని అభివృద్ధి వేయ నెం+ చెంచు 

యుండును, నమూమిడిచెట్ల సక్కు_వచేయుచున్నాము. కనుక 

వనక బిత్యు పకారముగల తియ్యనిరసము. నిచ్చుచున్నదని 

వమా హిం్యపవచ్చున్లుః లేదా ఆచెట్టు లంచమిచ్చుచున్న దని 

'శీలంపవచ్చును. గుమ్మడి, ధ్ స, “సంగ, మొదలగ్గూ-' కంట 

గలిగిన కాయలనుగాచు? ఇెట్లన్నియు నీతీరున మనకో. ఇతక 

జీవులక్రో లంచమిచ్చీ వ్యా ని జెందుచున్నపా... 
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_ . . ఎండుకాయలుగల నవృతేములును వ్యాపించుటక నేక 

విధముల యత్నములు చేయుచున్నవి. ముదిటిన కొబ్బ- 

కాయలనంటివి నీళ్ళలో. బడినచో శెరటములచే నేబేని 

యొక యొడ్డునC 'జేరువజకు సీటిమోందం జీకిపోకుండం చేలం 

అతడా దక. మ లా 

॥ ఎ నాడా ఇ శ i కీ జె ఇఒ ఇ అలా jan PS 

$e (రా న. యయ మోక తట. ఎ 1 క చమ | వ పాయా. మయన్ “న 

PAE es వావి నాలా ఫూ నో ty 
టో 

RE మ లో 

2, గెంజలమీందనున్న ఫొడునానరోనుముల చే 
గాలిలో ెగిరిపోవకాయలు, గింజలు. 

గలవు, వరి , మొక్క-జొన్న, గోధుము మొదలగు వానిని 

మనమే. వ్యాపింపం చేయుచున్నాము, బెండ, ఆన, గం పో 

రావి మొదలగు కాయలు తటాలున పగులుటజే జలు 

దూరదూరముగంబడి యట మొలచుచున్నవిం కొన్నిగింజల 

గమైరవగింజలవశె వసా చేలిళగానుండి _గాలిచేం గొంత దూరమా 



వృషశాశ్ర్రు ము, రక్తః 

కొట్లుకొనిపోయి యచ్చట నంకురించుచున్నవి, (పతి జిల్లేడు 

గింజలకు పోగులుండి గాలిలో చిన్నపురుణు. లెగిరి పోవు (టి 

రక్టకవరతయులు పెద్దవై శంకగ్రాలవలే నసచున్న్నది. 
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ఏగిరిపోవుటకు -ఫీలు 'నీచ్యుచున్నవి. కొన్నిగింబలపై పొర 

వెడలె జఉెక్కలవలెనై గింజలు గాలిలో 'నేగిరిపోవుటకం 

వీలునిచ్చుచున్నవి, మజికొన్ని కాయలకు నిట్టి ఇక్క లేదో. 

విధమున6 గలుగుచున్నవి, పని సన్నిటిని మట్రియొక గంధ 

మునందుం చెలుపవలెనుగాని యిచ్చట నవకాశము లేదూ 

ఆముద వు గింజలు ఒక విధమగు పురుగును బో లియుండుట ౫ 

కొన్ని పతులు వానినిజూచి పురుగులని భ మించి వానిని 

దినుచున్నపి, కాని వాని నరిగించుకొన లేవు. ఆపకు లగిరి 

పోయి మణీయొు క చోట శెట్టవేయ నచ్చట ఈగించలు మొల 

వంగలుగుచున్నవి. ఉత శేణికాయలు మనబట్ల్టలకును మృ 

ముల _చర్మములకును నంటుకొనుచున్నవి. ' పల్లేరు కాయ ౬ 

ముండ్డు వునకాలిలో (గుచ్చుకొనుటచేత వానిని మన 

ద్రం రము విసరి చేయుచున్నాము. ఈరీతినే ఇంక నన్నన్న్ని 

యో వ్యాపి 6 చెందుటకు మార్షములున్నవి 

' మడ నిటి. 

కమ చా _ 
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వృశ్షము ల విధా గుం 

లోకములో! నిన్ని చెట్టుకలవుగదా ! పీనిలో శై. న 

ను గావలసివచ్చి తెమ్మని మము కరితోం జెప్పునపుడు “దాని 

యాన వాళ్ళను జెప్పుటయాు, చానిని గు ర్థించుటయు. జాల 

(పనూసకరమగు పని, వృషములనన్నిటిని కొన్ని సముదా 

యములుగ విభవించి, ఈసముదాయములోని మొుక్క-యని 

చెప్పునో (శమతగ్యుచున్నది. కావుననే మొదట సట్టు _విభ్గజిం 

చియున్నారు. అన్ని చెట్లుకును, ఆకులు, పువ్వులు: కొమ్మలు, 

అన్నియు నుండగ, బేనింబట్టి విభజించుటయో తోడనే తెలి 

య రాక పోవచ్చును. ఫాన్నిమొక్క-లు. మహావృతములుగం 

'బెరుగుటయు., గొన్ని చిన్నవిగం "బెరుగుటయుం గొన్నీనేలనం 

_టుకొని యుందుటయుం జూచుచున్నాము,  వానిపరిమాణ 

మును బట్టి విభజించుట మంచిపద్ధతియే యని ' చూపట్టు 

చున్నది, కాని ఒకటే మొక్క కొన్ని చోట్లం చోత్రినపుడు 

పెద్ద దిగను గాన్ని చోట్లణిన్నదిగను 'బెరుగుచు న్నదిం కావున 

వరిమాణమును బట్టి విభజించిన లాభములేదు, . ఆకులను 

బట్టి విభజింప చరంభించినను లాభములేదు. . వొక్క 

ఎట్టిచోట్లంబెరిగినను, మారకుండున ది దానిపుష్పు. మొక్కం
టి 

య. కావున పుష్పమును 'బ్యగయె విభజింప “వలెను. బూజు, 

పగ్మములు, పాకుడు, నీటి హించి ముక్క-_ లే మొనను వాని 
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లో బువ్వులు, గింజలునుబేవు, మిగిలిన వానిలోనున్నవిం 

కావున వృషలోకమును వీజవంతముములు వీజరహితములూ" 

అని “రెండు వర్షములుగా విడదియుదము, దేవదారు మదన 

మస్తు, (వరగుణవృతమ) కొబ్బరి, మట్టి, మామిడి, అన్ని 

యు వీజపంతములే గాని జేవదారు మదన మస్తు పువ్వులకును 

మిగిలిన వానికిని శేదముణాలగలదూ. వానిలో శేకులులెవుస 

రిగదా, అండ ముబహిరంగముగా నేయున్నది, విత్తు ఒక కాయ 

లోపల. బుట్టుట లేదు దీనినిబట్టి పుష్పవంతములను వివృత బీ 

జవంతములు, సంవృ త్రబీజవంలేములు అని ె ండువంశ ములు ౫ 

వీభజింతము. సంవృత వీజవంత ములగు మామిడి, చింత, బిళ్ళ 

గన్నేరు, కొబ్బరి, ఈల, వనె..:కరాలలోను జీదము గలుగు 

శున్నగొ. వముదటిమూోడింటిలోను వీజదళములు శండున్నమ్మి 

మిగిలిన వానిలో నొకొ-క్య-టియీగలదు. (ఇదిగాక ఇంకను 

భిదనులుగలవు, దీనిని బట్టి ద్వాద ళబీజకములనియు నేక దళీజు 

కములనియు ౭౦ డదుపవంశ ములుగ వేటుపరుపవచ్చును. డిరజ 

శపీజికముల? సంపెంగ, పిత్తి,గ న్నేరు, జిచేడు, ఆముదము, 

"ఘంటంగ, "ముదలగువాని పుష్పుములందును భశదముగలదు, 

మొదటి రెండింటి ఆకగ్రణప్యతములు విడివిడిగానున్నవి. గ్గ 

న్నరు. ఐల్రేడులో. గలసియున్నవి,  అముదము, ెంటంగ 

నువ్వులలో చేకుండుటయో, మిక్కి-లి చిన్నని” నుండుటఇ౭మెొా 
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తటస్థించుచున్నది. దీనిని. బట్టి. ద్విదళ బీజకములను అసం 

యుక దళవంతములు, సంయు,కదళ వంతములు, అస్ఫుట 

దశవంతము లని మూడు వర్ణములుగ విభజించుచున్నాము.. 

అనంయుక క దళవంతములగు, సంపెంగ బెండపువుషలలో 

అక ర 'పతగములు వృంత మునంటియే యున్నవి ; జాము, 

గోరింటపువ్వులలో నవి వుప్పకోశము నంటియున్నవిం రేగు, 

నారింజ కుంకుడు పువ్వులలో నొక ప ళ్ళరము గలుగుచున్న 

ది, ఇట్టి భేదములనుబట్టి వర్ష ముల నుపవర్షములుగ విభజింప 

వచ్చును. ఈరితినే వర్హ ములను కుటుంబములు గను, జాతులు 

గను జాతులను తెగలుగను విభజించుచున్నారు. వాని భేద 

ములను గుజించి విస్తారము చెలుపుట కిచ్చోసావకాశము లే 

దు. తంగేడు, 'శలతంగేడు. నూతికసింత, సునాముఖయును 

నొక జాతిలోనినె నను, ఒకణాని నొకటి ఎక్కు-వగా€ బోలి 

యున్నను వానిలో. దారత మ్యము లదు. తంశగేడును సునా 

ముఖ యనుకొనము. ఆయా ముక్కొ-లకుంగ్గల _క్యేకల క్ష 

శాములను బట్టి జాతులను తెగలుగ . విభజించియున్నారుః 

ఇళ్లు "తెగలలో రకములుగూడ నుండును. మూమిడియంత యు 

నొక తెళయినను, బంగినిపి ట్ర, నీలపిల్లి , జోన్నలరాసి, 

“బుదలగు పలురక ములు గలఫు, ఇట్లు వృతముల పరన్నర 

సంబంధము 'తెలియంజేయు విళాగము శా త్రీయమయిన 

న సక 'విభబీనము, . 



ఇంక్. నేయ్- లత.ణణములనుబట్టి కుటుంబము 'లేర్చడు 

చున్నవో, -ఆకుటుంబపు టుపయోాగము లేవియోా తెలిసీ 

శతొందముః 

నాభికుటుంబము, 

నాభికుటుం బములోనిమొక్క లు చాలాభాగము శీత 

ల(పదేశములలోం జెరుగుచున్నవి, పవినిలో నించుమించూ 

అన్నియు గుల్మములు, ఆకులు ఒంటరిచేరిక, ఒక జూతి మొక్యం 

లందు మాగత మభిముఖ చేరి కగానున్నవి. రక్షక పతేములు, 

ఆకర్ష ణపత ములు లేవు. _ కిండల్క-ములు శ్రీవతే ములు 

అసంఖ్యములుగా నున్నని. గింజలలో అంకుర చ్చద నము 

“లదు, . 
. 

నాభి ఒ కు క్క-యొక్క ఎండ బెట్టిన వేరు. ఈజాతి 
'మొక్క-లన్ని యు హిందూస్థానమున హిమాలయా పర్వత ముల 
మందం బెరుగుచున్నవి. నాభిలోనే చాలారకములు గలవు, 

కొన్ని కొంచము లెల్ల గా నుండును కొన్ని యెల్ల గానుండును, 

కొన్ని చిన్న వి.ఇంకనుఎన్నోరక ములు న్నవి.ఈర క ములన్ని యు? 

బొడుముచేసి' గోధు మపిండితోడ న నను, ఇట్టిది మతి దేనిత్రొ 
నైనను కలిపి మిక్కి-లిచిన్న చిన్న మోతాదులుగ లోపలికి 

బుచ్చుకొనవచ్చును. అడినరనులకు బలముచేయును ; అరి, 



ఇంక్. నేయ్- లత.ణణములనుబట్టి కుటుంబము 'లేర్చడు 

చున్నవో, -ఆకుటుంబపు టుపయోాగము లేవియో తెలిసీ 

కందము, 

నాభికుటుంబము, 

నాభికుటుం బములోనిమొక్క లు చాలాభాగము శీత 

ల(పదేశములలోం జెరుగుచున్నవి, పవినిలో నించుమించూ 

అన్నియు గుల్మములు, ఆకులు ఒంటరి చేరిన, ఒక జూతి మొక్యం 

లందు మూత మభిముఖ చేరి కగానున్నవి. రక్షక పతేములు, 

ఆకర్ష ణపత ములు లేవు. _ కిండల్క-ములు శ్రీవతే ములు 

అసంఖ్యములుగా నున్నని. గింజలలో అంకుర చ్చద నము 

“లదు, . 
. 

నాభి ఒ కు క్క-యొక్క ఎండ బెట్టిన వేరు. ఈజాతి 
'మొక్క-లన్ని యు హిందూస్థానమున హిమాలయా పర్వత ముల 
మందం బెరుగుచున్నవి. నాభిలోనే చాలారకములు గలవు, 

కొన్ని కొంచము లెల్ల గా నుండును కొన్ని యెల్ల గానుండును, 

కొన్ని చిన్న వి.ఇంకనుఎన్నోరక ములు న్నవి.ఈర క ములన్ని యు? 

బొడుముచేసి' నోధుమవపిండితోడ న నను, ఇట్టిది మతి దేనిత్రొ 
నైనను కలిపి మిక్కి-లిచిన్న చిన్న మోతాదులుగ లోపలికి 

బుచ్చుకొనవచ్చును. అడినరనులకు బలముచేయును ; అరి, 
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బనికివచ్చును, కొందబు కూరగాయలందును' దీనిని వాడు 

చున్నారు, '. 

ఉవ్వకుటుంబము, 

ఉఊవ్వ చెట్టు కొండలమి6ద6 జరుగును, ఇదియం౦ందముగానుండుట 

క్రే( దోటలందును బెంచుచున్నారు, 

(వ కాండము:---నంకరలు లేక తిన్నగా నుండును. కొనికొం 

చ మే ఎక్తుండును. కొమ్ములు గుం్యడముగా వ్యాపించును, 

ఆకులు :=ఒం౦టరి చేరిక, లభఘుప్రములు శొడివులు కుటుచనివి. 

నిడివి చౌక్ళు నాకారు. శెంఠువై పులనున్నగనుండును, అంచున జంప 

ఫుపండ్లు గలవు. కొననన్న ము, 

ఫపుష్పమ౦జరి:---క ణుఫుసందుల నొక్కొ-క ఫువుషుగలదు. పఫుళ్చర్రి 

లు పెద్దవి. భూమివై ఫు వంగియండును. 

పుష్పకో శము:--ర క్షకపతము లెదు. గుం్యడముగాను దళసరి 
గాను నున్నవి. ఇదియు( బరుగుచు కౌయను మబుగు పరచునుం 

నీచ ము, 

దళవలయము?--ఆసంయుక్పృము. వృంశా(శితము 5 ఆకర్షణ. 
పస్ట్యతములు,. తెలుపురంగు, వీనికి మంచివాసనగలదు. 

కింజలగ్రైములు :---అసంఖ్య ములు . కాడలుపొట్టివి, పుప్పొడితిక్తు 

లుసన్నముం మధ్యనున్న పుప్పొడి లీత్తులు కీల్మాగమ్యుకింం వంగి 
యున్నవి, | 

గ 
వ 

ఆండకోశళము విభ కాం౦డాళ యము, ఉచ్చము జకొగ్రాకన ది 
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లోం బెకురాగింజలుండును. ఒకొరాక చానికొకొగాక కీలమును కీలా(గ 

మును గలవు, కీలము మికిగాలి పొట్టిగను కీలాగ్రముకొంచెము పొడుగుగ 

నున్నవి. 

క్రదియొక చిన్నకుటుంబము. దీనిలో. బెద్దఇట్లు, చిన్న 

ముక్క-లు కూడకలవు, ఆకులు ఒంటరిచేరిక, వినికిం గణుపు 

వుచ్చములుండవు' ఆకులు సాథారణముగ గొమ్మాల చివర 

గుబురులు గుబురులుగానుండునుః ఆకర్ష ణపత 9ములన్నియు 

విడివిడిగానుండును. కింజిల్క_ములు చాలగలవు*. అండాశయ 

ముబలును విడివిడిగానుండును,. 

కొమశుచివర ఆకులుండుటయు౭ గొమ్మాులన్నియు దట్ట 

ముగా (మానుచివర చుట్టునుండుటయు నీవెట్టున కందమిచ్చు. 

చున్నవి. పువ్వులు సువాసన వేయును. దీనికాయలను తిందూ 

రు. వీనిలో, పువ్వులలోనుండు ఆకు పచ్చనిరేకులుగూడం బెరిగి 

కండకట్టి, కాయనావరించుకొనుచున్నని, ఉవ్యక లపయు గట్టి 

7గానుండు. దీనిని దజుచుగా6 దుపాకులకుపయోాగిం చెదరు. 

చంపక కుటుంబము, 

. ఈకుటుంబములోం చెట్టును గుబురు మొక్క-లునుగల 

వు. ఆకులు ఒంటరి రిక, విరుసుగానుండును' సవమాంచలముం 

కు ల 
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జంవకోయు, "బీళతలం BRE స్టన్, 
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డకు వాడిపోకుండ గా పొడుచుండును. పువ్వులు పెద్దవి, ఒకా. 

క-వోట నొకొ-క్క-టియేనుండును, పుష్పభాగములు వలయ 

మునకు మూడుచొప్పుననే యుండును ఈకుటుంబము, తిప్ప 

ఫ్రీ, నీతాసలము కుటుంబములను బోలియున్నది గాని 

ఆకులకుం గణుపు పుచ్చము లుగలను. మరియు రతక పత్ళ 

ములును అకగ్గణ ష(ేషి ముల నటెనుండును, ఈకుటుంబపు సె 

క్కు ముక్కల సుస్పములలో వృంతా(గము పొడుగ్గ చా 

న్ వుస్పుభాగ ములు ఒంటరి వేరదకగ, న మర్చియుండుట 

వరాడవచ్చును, 

చంపక వృ్య్న, మును (స సంపంగిచెట్టును) దోటలందుం౭ ఇం 

చుచున్నారు. ఈ చెట్టు విశేపముగ విశాఖ పట్టణపా0ంతము 

లనున్నది. ఇదిఆకుపన సని సునుష్షలుం బూ సడు గుబురు మొొక్క- 

యగు సంపంగిశాదు. నివున్తుషులు పచ్చగనుండును. దీనినే 

సెపింగ యని కూడ నందురు 

సం"పంగ పువ్వులును "బెరడును కషాయముగాచి 

యిచ్చిన మన్యుపుద్వగము తగస్పనటం పువ్వుల కషాయము బ 

అమును, అన్నహితవును కలుగ జేయును. 

_ అనాసపుస్వ్వు:-మొక్క- మన జేశములోనిది గాదు, 

బ్ర పుడక్క-డ క్కడ 6 "ొంచు చున్నారు, దీనిశాయలును, కొయ 

లనుండి దీసిన చమురును అజీర్ణము నీరసములకుం బని 
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వేయును, త్రవిమనకుం బై చేశములనుండియే వచ్చు 

చున్నవి, 

నీతాపఫలపు కుటుంబ ము, 

శీతాస్థలము ఇట్లు నునదేశమునందం౦తటను జరుగుచున్నవి, 

ఆకులు:;---ఒంటరి చేరిక, కొమ్మకు శెండువైంపులనే యుండు 

ను. లఘుప్యత్రములు, కుటుచతొడిను, కణుపుపు చృములులేవు. సమగో జో 

కారము, సమాంచలము కొనసన్న ము. 

పఫపుమన్నమ౦జరి: -- కోణుప్రుసందుల నొకొరాక వున్న ముండును, 'సఆొ 

కము. ఆకు సనుప్రురంగు, 

పుష్పుకో శము:లారక్షకవ(తములు మూడు, చిన్నవి. నీచమూం 

దళ చలయము :----ఆ క్షగ్గణప్యతములు మూడు. పెద్దవి. సన్నము గ 

నిడివి చాకపునాకారముగను దళసరిగను నుండును, 

కింజలరాములు:---అసంఖ్యములు, సంయోజకములు ఫుప్పాాడ్ 

తిత్తుల పెకివచ్చియున్నవి. | 

అండ కో శమము; ై్ర్రుప(త ములన్నియు విడివిడిగా నున్నవి, ఆతి 

చఛాలగలవు, జకొళాకచదాని కిొకొగ్రాక కీలమున్న ది. (మ్రీవ(తములు న 

గింజలత్రాములును గోపుర మునలెనున్న వృంతాగముపై నున్నవి, భల 

ము, కండకాయ. 

ఈకుటుంబము లో? బెడ చెట్టును గుబురుముక్క-లూ 

నుగలవు, కొన్నితీంగలవలె నల్లుకొనును, ఈమొక్క-లు శీతలాడో , 

Woe se pat 

శమునందంఠగా లేవు, ఆకులు, బంటరిశోరిక, సాధారణము ౫ 
a 
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వెండువరుసలుగా 'నేయుండును, క ణుపుపుచ్చము లుండవ్రు 
5మాంచలము, కొన్నిటియాకులకును సువాసన గలదు. పం 
శా(ముగోపురము వలనుండును, రక్షక పత )ములును, ఆక 
గి ప్యతములును వలయమునకు మూజేసిగలవు, కింజల్క. 
బలును త్రీ ప(తములును అసంఖ్యములు- కింజల్క_పుకాౌడ ఆ 

5ంయోాజకములు పుప్బాడితిత్తు లా కివచ్చి యుండును, గింజల 
న్ బీజపుచ్చము లదు, 

శి ఒక ఫువ్వు నిడివి చీలిక కింజలస్థాములును (శ్రీ వత 3 మలు 

ను గో పురమువ లెనున్న వృంతా_గముపై నున్నవి, 

రామూఫలపుచెట్టు:---ఇంచుమించు నీతాఫలమువలె 

శీ యుండును, పండుమూ[తము కొంచ మెజగను, నున్నగను 
గ్ శ. | - 
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నుండును. ఈమొక్క-లను 'బెంచుటకష్టము లేదు. గింజలు నా, 

టి గాని కొమ్మలను, వేడవేసి సిద్ధ్దముచేసిన గుంటలలో. 

భ్రాతిగాని పెంచెదర్మ్తుత అువాతవర్ష ములు గరియువజకున ప స్ప 

డప్పుడు నీరుబోయుచుండ వలెను, ఈ చెట్ల పండ్లుమిక్కి.లిరు చిగా 

నుండును, బెరడును ఆకులును 'జేరులును మందులందుప ళా 

గపడుచున్నవిం వేరురసమునకు విరేచనములు గలుగంజే 

రసప్పెింగం 
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యు గుణముగలదందురు ఆకులరసమును మూర్భచేపడియు 
న్నవారల ముక్కు-లకు (వాసిన వారిని వేదదేర్చునని చె 
ప్పుదురుు 

సంపంగి: గుబురుముక్క., ఆకర్ష ౯ పతములు 
రెండు వరునలుగానున్నవి* ఈపున్నము మిక్కిలి మనోహర 
మగు సువాసన వేయును, 

_నరమామిడి:.-పొడుగుగాం బెరుగు నొకోచెట్లు అకు 
లు బల్లివునాకారము' అంచుత రళితము దీనినే అశోకవృతము 
నికూడ నందురు. - 

క్ t 
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తిప్పతీగె కుటుంబము. 

తిప్పతీగ పలుతావులందు. 'బెరుగుచున్నది, జేరు 

ద్దదిగాను మెత గాను నుండును. 

షు 

మీంద6 (బాకును, దళసరి జరడుకలదు. కొమ్ములనుండి సన్నని వేళు 

మజ్షీయాడలవ లె€ (గిందకు ది గును, 

(పకాండము;ంాలిరిగడు తంగ (నులినీల్గాలు లీవు) "పద్ద షాళ్లు 

ఆకులు? ఒంటరి చేరిక, సాదయాకారయ అలఘభునస్యతముఖర్యు 

శనూంచలమ్ను రెండుపకరాల నున్న గానుండును, తొడిను మొదట కొం 

శమము లావుగనున్న దె, 

ఫున్చుమం౦ జరి;లా-కొ మశ్చల చివరను ండిగాని, కణుపుసందులనుంతి 

కాని గలలు. కొన్ని కణుస్పుసం౦ందులందు విడివిడిగా కాడల గలవుం మత, 

అింగప్పుమ్మ ముల |. 
& 
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పురువభువ్చ ములు; 

పుస్పకోళశమువాాఅనంయుక ను. రక్షకవతములు 6 నీచవణం 

దలవలయము:---అసంంయక్షృ ము. 6, రమకొవతములలో సగ 
ము పొడుగుండునుం 

కెింజలగా-ము లు; ర్, గ దన లెనుండును. ఆకర్షణ ప(తములకం కే€ 

బడుగు. ఫపుప్పాడిరిక్తులు రెండు. కాడలచివరనున్న కండలో దిగి 
యున్నవి, 

శ్రీ పుష్పము:--పువ్చకో శరును దళవలయమును పురుషవున్న 
మునందువలె నే యుండును, 

కింజలగ్రాములు:ల- కాడలు ఆత. పృప్పాడితిత్తులు లేవు 

అండకో శొము వా--అం'డా శ యము ఉచ్చముం విభ కాండాళ యమా 

3+ కీలము ఒకటి. కీలాగ9ముచీలింయన్నది, సౌభారణముగ నీమాడు శె 
దుగవు. అండ మొకొగాక దానిలో నొకొగకరాటి కండకాయ్య జీడిగంఇ 

(ఫలము ఆశౌరముగ నుండును, 

ఈకుటుంబములోనున్న మొక్కలు తిరుగుడుతీలె లే, 

ఆకులు ఒంటరిచేరిక, వానికి. గణుపువుచ్చములుండవు, పు 

వ్వులు మండుగానుండును. అవి యేకలింగపుష్పములు, 6 

జాశయము (కిందం గొంచము కలిసియుండునుగాని పె నవిడి 

గా సెయుండునుం 

తిప్పతీం౫:.--కొపథములలో వాడుదురు. కొమ్మ 
లు, (వేళ్ళనుంచితీసిన కపాయము కొన్ని జ్యరములకోC బని 
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జేయును. పచ్చికొమ్ములను వేళ్ళను నలుగంగొట్టి రనముతీ 
సి యారసముకాచిన అడుగున నొక పదార్ధము మిగులున్నూం 
వీనిని నిలువచేసి కొపధములో వాడుదురు. కొందజు వాసా 

మ్మావీయులకు వేప చెట్లమింద పాకిన తీగమంచిదని నమ 
శముగలదు 

దూసరతీల౫:.-డొంకలమిందం జెరుగును, ఇదితిప్పు 
తీంగెకంయె. సన్నముగానుండును, . ఆకులు, అండా కారము 
మూడు పెద్ద -ఈనెలుగలవు, దీనిపంశ్లరసము సిరావలె నుహ 
యోగించును. వేళ్ళకపూాయము పిప్పళ్ళరసముతోడను మేక 
పాలతోడను గలిపి సుఖ వ్యాధులవలన గలిగిన కేళ్ళునొప్పూ 
లు మొదలగు రోగములకిత్తురు, ఆకులనునీళ్ళలో వేసి రా 
సిసయెడల నీళ్లు ఆకుపచ్చనగును చిక్క-గాను నగును, దాని 
లో సరంచదార వేసి సంకటమువారల కితురు, ఆకులతోంనా 

రచెస్తి.న్నచోవారికి మంచిచెం 

_ 7p మానుపసుపు: :--పెద్దతీగా. దీనియాకులు హృదయా 
కారము డానివిాంద 5-7 ఈనెలుండును. కొమ్ములను చిన్న 
చిన్నముక్కలుగండేసి నీళ్ళలో వేసి నాన వేసి వానినిదిని నీక 
_తాగవోం గడుపునొప్పియుం గొన్ని జ్వరములును తగ్గును. 
ఈతీంగెగట్టిగా నుండుటచే .నొక్కొ_క్క_ప్పుడు తా9డుబదులు 
దీనినేన పయోగించు చుందురు. 

"ల ' og" ha జ్ 
“శ్ hy టం 

లలా 
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తీలోముషణి: లీలా పెద్దది, పువ్వులుచిన్నవి వచ్చ 
గానుండును, పతులు దీనివండ్లను దినును, దీనిజేళునుండిరస 

ములీసి పొముకాటునకి తురు గాని అంతగా పని చేయునట్లు 

తోచదు. 

కాకీ మటితీగా:_ఆకు లుసెద్దవి, దీనికాయలను దిన 

రాదు. అవి విషము గింజలనుండి చమురుతీసి కొబ్బరినూనె 

'లో౭ గలవీ వాాసిన తామరమొదలగు చర్మవ్యాధులు తగ్గ 

నుం దీనిపండ్లను, గింజలను అన్నముతోం గలివి కాకులనుజం 

వుటకు బెట్టుదురు. re 

కలువరకు టుంబము. 

' కోలువమొకో-లు మనదేశమందంతటను జెరుగుచున్న వి. 

జీళ్ళు బురదలో నాటుకొనియుండున్ను 

సృకాండమయు నీళ్ళలోో-నే పొట్టిగానుండును. 

ఆకులు; సెద్దవి, గుండము, 'తోొొడిమలు మిక్కి-లిపాడున గాను నుతి 

డముశాను నున్నగాను నుండును. ఇవి కడ్డివలెగ ట్రిగాలేవు వీ నిపాడుగుననం 

జారంగ ములలో గాలియుండును గావున ఆకలునీటీమా దంటేలును. కాడల 

_వంగగల్టుట చేతను సాగగల్జుటచేతను? నీరు తగ్గినను "హెచ్చినను ఆకులు నీటి 
ధే మో(దే తేలుచుందును. కాండ పకరిమతోం గలియుచోట చెత్తుణాకణ్ల 

స్రవలెనున్న ది. పత్ఫము ఇండునె నై ప్రల నున్న గానుండును. ny న! 
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. ప్రస్పభుంజరి:_నీ టిలోసలనుండి దీర్చ మాకాండాపెకి వచ్చును. కౌల 

చినర నిొక్క-"కే ప్రసృముగలదు పుస్నము వికసింపక మొగ్గగా నున్న స్మ 

ణు నీళ్ళలో నే యుండును. 

... పువ్చకోళమువారతకపతిములు 4 నిడివి జాకస్ర నాకాగము ఆ 

డుగు ఆకు పచ్చగాను మైనం ెల్లగానుండును.. నీచము. | 

దళనవనలయము; లకర (3 పత్రములు ఆసంఖ్యములు సృంతాశ్ర)త 

ము తెల్లగానుండును, 

కిం జలగ-ములు: --- అనం లఖ్ల్యు ము లు వెలుపల నున్నవి ఇడల్బు గాను ఈ 

కరణ సత్ఫములవలెను మాజీయు నుండును. నృంతాశతము. 

అండకోే శమము; పుస వ ెరములో దిగియున్నడి. ఉచ్చము "బాట 

ఫదులుగలవు. ఒకగదిలోం జూల%౦ంజలుంగలను, కుడ్య'సంయోగము గం జల క 

నీజప్రుచ్చముగలదు. కాయ కండకాయ. 

కలువయుం. దామరయు నొకకుటుంబము లోనిపే, 

ఈకుటుం బపు మొక్క-లన్నియు నీళ్ళలో నే "పరుగును, ఆకుల 

యొక్కయు. బుష్పములయెక్కూయు. గాండలు మిక్కిలి యా 

డుగుగా నుండును. వీనియందు గాలియుండుటకు సొరంగ మూ 

ఖు గలవు. పీనిలో6 బుష్పములు పూ చెడు కాడకు నొక్కా. 

శు చృష్పముండును, ఇందు నాక షణ పత్శ%మును గింజల్ము. 

ములును జెక్కు_లు గలవు, అండా శయములు కంండం జూల 

యున్నవి, 'పీని గదులలో నన్నిగోడ లనుండి యు గింజలు ప 

ట్టుచున్నవి, 
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కొలునము క్క. పతిచెరువులోను దొరువులోను 'బెరు 

గలలదుగాని తామరముక్క_ పెరుగ. జాలదు. ఇవి రెండు 

ను అందమునకు బగిసిద్ధికెక్కి-నవి, కలువలలోను, చామరల 

లోను తెలుపు, మెరువు, నలుపు భేదములవే మూడు తేగ 

లు గలవు, కలువకంకె. దామరయె యెక్కువ యందముగొ 

నుండును. తామరపుపుఏ విష్తునాభఖియందుడి యుత్న లి య 

య్యెననియు, లక్షీ శ్రో వాసయోగ్యమయిన గృహామనియు 

గాధలుండుటచే దానియందు భకియుం గలుగుచున్నదిః 

కలువ సాయింత మందును చామర పాిత౯కాలమందును వ్ 

కసించుననుట కవి సమయముగాని యదాధణము గాదు. 

కలువపువ్వు ఇక్కుగదులు గలిగిన నొక “కొయనే కాచునుం 

“తామరపువ్వులో గదులన్నియు విడిపోయి ' పెక్కుకాయ లు 

కాచును. వీని శెంశింటికి నిదియే ముఖ్యభేదముం 

ఎజ్టక లువల పువుక్తలళేకులు పృాదయరోగములను 

నరముల నీరసము బోగొట్టును. పుప్వుల'జేకులు మబుంగ బె 

ట్టి ఉీకులను నీళ్ళను గలిపి, ఒకగుడ్డలో చేసి విండవళెనుం 

' ఈవచ్చిన దవములో బంచడారవేసి తిరిగి సగమగునబకు 

ను మటుంగబెట్టవ లెను. ఇ పుడు దానిని మందుగ ౬ బుచ్చు 

కొనవచ్చును 
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ఎజ్బకలువగింజలు, అజీణకామునకును, వేళ్ళు జిగటవి 

-రేచనములు, రక విరేచనములకును బనివేయుసు, వఏీనినెం 

డ బెట్టి పొడుముగొట్టి పుచ్చుకొనవచ్చును. ఇత రకోలువల 

కును జామరలకును సూడ నీగణములు గలవు. కాని అన్ని 

"తెగలను గలిపి మందుచేయుట కంటె విడివిడిగా. చేయుట 

మంచిది. 

గసగసాల కుటుంబము, 

నసగసాలెంకరా ౨ "వెళ 4 అగు)సలవరకుం బెరుగును. కొమ్మలు 

విరిచిన తెల్లనీ పొలుగారును. 

ఆకులు 3 ఒంటురి చేరిక. లనభుసతములు. అండాకారము, తమ్మెలు 

గలవు కణుపు 'ఫుచ్చములులేవు, తొడిమ పొట్టిడి అంచునందుజంపప్ప్రపండ్లు. 

గలన్ర. i 

పుష్పమంజరి: కణుపు 'సందులందుండి ము ధ్యారంభనంజరి. నంత 

ము పొడుగు పువ్పము “పెద్దది. సంపూర్ణము. సరాళము. 
ఫుష్ప కోశము :_శెండు రక్షకోపతములు. ' నీచము 'అక్రు పచ్చా 

నుండును. 

_ చళవలయము = కకర్ణణపత ములు 4& వబుసకు ఆ౦డువంతున "చెం 

డంనటుసలం,? అంచులు మడతలు మడతలు-గానున్నవి, వృం శాశ్వతము. "తె 

లుప్ర రంగు కొన్ని ఫజ్జిగాను నుండును. 

క్రింజిల్యా-ములు కాడలు జెడల్బు గానుండును. కృంశాశికమ పు 

ప్వాడి తిత్తులు 2 గదులు. 

అండకోళము :--అంజాళయము. ఊచ్చము 1 గడి అండములు "పే 
కోగొ-లు కుడ్యాశ్నితము కీలము. లేదు. కీలాగ9ము గుండి)ము. 
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_ట్రహ్మదండిసాధారణము గ నన్ని”ెనీలలలోను 'బెరుగును, షదియయ ౧౦ 

'జిన్న మొకగాయెొం గుల్మము, ఎ 

ఆకులు :---ఒజంటరి చేరిక తొడిమ బేదు, పక్షి నై ఖరి తమ్మెలు గలవుం 

హ్లోదితము. తెల్లని చారలుగలను పత్యిములమిద ముండ్లున్న వి, 
ఫుస్సుమంజరి :---కణుపు నందులనుండి బయలుదేరును ఫువ్వులు న 

రాళ్లము, సంఫ్రూర్షము, పనుపుపచ్చనిరం గు. 

ప్రవ్పకోళము హాారతుకపతిములు రెండు నీచము “రగ నృరం జం 

దళశనలయము:--- 4 ఆకర్టణ పత్రము నృంతాశ౦ితము పమేష్రురంగు. 

కింజిలప్రాములు ;---అసంఖ్యు ములు నృంతాశిితముం 

అండకోళము:---అంజాళయము ఉచ్చము 1 గది *పెక్కుుఆఅండము 

లు. కుడ్యసంరయోగము కీలము పొట్టి కీలాగ్ళము గండంిము. 

ఈకుటుంబము చిన్నకుటుంబము, నీనిలోనిమొక్క_ల 
నన్నియు గుల్మము లే, "పెద్ద చెట్లు లేవు ఈమొక్కులు కూడ 

మన'బేశమందు తక్కు_-వయె. ఆకులు ఒంటవేరిక, కణుపుపు 

చృమెలుండన్ర.  పుష్బకోశపు తమ్మెలుగాని రమకొప్యత 
ములుగాని రెండును ఆకర్ష ఇపతిములుు కింజల్క-ములు నా 
'ల్చువొప్పున నుండును అండాశయము 1 గది, 

ఈకు టుంబములోని"కెల్ల గసగసాల ముక్క..యె బి 

కిలి యుపయో ౫మెనది: ఏనిపంటవలన.6 జాలలాభమువ 

చ్చును,. గనగసాల కాయిలనుండి యే నల్ల మండు చేయుదురు. 



దీనిపంట ఎక్కు-వగా హిందూసానమునందుం గలదు, 

అచ్చట వరికోసి కుప్పలువేసిన తబువాత గసగసాలను జ 

ల్లుటకె దున్నుట నారంభింతురు, . పదిదినములకొ క మాయు. 

చొప్పున నెలపదునై దుదినములవణకు దున్ను చుందురు. వరి 

కిం బనికివచ్చు నెజువే దీనికినిబ నికేవచ్చును. ఇ క్షైరువు వేయు 

య దున్నిన పిదప నెనివిదడుగులు పొడుగుగను నాలుగ 

డుగులు వెడల్పుగను మళ్ళు చేయుదురు. గసగసాలనొక శా 

(ని నీళ్ళలో నానంబెట్టి ఈమళ్ళలో జల్టుదురు. అవి వార 

ముదినములకు ములక'లెతును. 5, 6, అంగుళములెదిగిన 

తాత నీరసముగా నున్నవని తోచినవానిని బెతికి చేయు 

టమంచిడి, మజికొంచమెదిగిన తరువాత - మొక్క-లు మి 

క్కెలి దగ్గరదగ్ద రగానున్నవని తో చినయెడలం దీసి దూరము 
గాం బా బెదరు. తణువాత, కాయలు కాచువణకు నప్పుడ 

సప్పుడు నీరుబెట్టుచుండడ లెను, ఈము క్కొ-లుమహూడు నెలల 

లోనే ఎదిగి పుష్చీంచును. పుష్చీంచిన మూడవనాడు పువ్వు 

లజీకులను గోసివేయుదురు. తరువాత, పదిడినములకుం గా 

యలు "పెద్దవగును. : 

ఈకాయలనుండి యీ సల్ల మందును చేయుదురు. కొయి 

లుగోసిన నాడో నుజునాడో చుభ్యాహ్నుమువేళ కాయల 
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నొక పనిముట్టుతో మనము ఆల్ఫిప్పతో మామిడికాయ స్ 

నట్టు గయుదురు, (ఈపసనిముట్ల్టు 'నాలుగుకత్తులను మిక్షైలో. 

దగ్గరదగ్గరగా జేర్చినట్లుండును.) ఇట్లుగీసిన బాజలలో నౌ 

జ (దవముేరును. ఈద )వమును నొక పాత లోనికి ఇభ 

నిలువచేయుదురు. ఇదియే నల్లమందు. 

. . దీనిలో మతియొక రసముగలిపిగాని కాయల పొాస్స్ప... 
రవేసిగాని దగావేయాచుందురు. కాని మజ్రియమొక _తెలమూ... 

౫ లిపినను నల్ల మందు నిలవయుంచగ నుంచ నన్యప 

ద్వార్షము పోయి 'మంచిచేయగును. 

గనగసాలపంటయు నల్ల ముందు వ్యాపారమును విడ 

"కాలమునుండి మనదేశమున6 జరుగుచుండెను. అప్పతినుం' 

డియు చీనాబేశమున కె యెగుమతి యొక్కు.వగాం జేయుచు న్నా 

ము. బాబరుమొదలగు మొగలాయి చక వరు ల కాలమూ" 

లో నల్ల మందు మిాందంబన్నున్నట్లుం. చెలియ వచ్చుటతేదుం 

డచ్చి, సంచి, ఇఇంగ్లీ షువారలు నునదేశమునకు వర్శక మున. 

కువచ్చిన తరవాత, మనవర్తకులవద్దం గొనుక్కొనుచు, a 

గుముతిచేసికొనుచుండిరి, మనవర్త కలు "తులకు సాముత్ర్ర 

"పెట్టుటడిసెట్టి తామిచ్చిన' సొమ్ము సకు బదులుగా న ర్త మర 

దును ౫ కొనురుండిరి, మిగిలిన నల్ల మందులో' నేనో జలు 
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వుచు రైతులముకొనుచుండిరి, పీరిట్లు కలి, గల్బుటచేతను 
ఛరలలో హాచ్చుతగ్గులు వచ్చుటచేతను, యీయలరి పడ లే 

క్ర ఈష్షు ఇండియాక.0 పెనివారు నల్ల మందు వ్యాపారము "తా 

మె భరింపవలసిన వారైరి. వారను హేస్టింగుసు. వేలాము 

లపద్ధతి "పెస్టైను దానిమూలమున నొకవర్తకుండొక పొ 

లమును 4 వేలకో) 5 వేలకో' వేలముపొడి పండించు పం. 

డించు” మని రైతులను బాధ పెట్టుచువచ్చెను.' కాని తు 
నకు లాభమంతగా నుండమిచే నిఠ క్ల య్య ముసేయుచు వచ్చె, 

వ్యాపారముతగ్ధాను. ఇట్టి శాధలతగించుటె. ఎట్టకేలకు గ్య 

వర్నమెంటువారు నల్ల మందు వ్యాహరమంతయుం దాము 

స్వాయముగానే యంగీకరింపవలసీన వామ రి. నల్ల మందునకుం 

బమత్తుని జేయుగుణము గలదు, నూనె మొదలగు కొన్ని 
పదార్థములతోం దిన్నచో మరణమును సంభవించును. కను 

క, మన(శేయస్సును గోరి గవర్న మెంటువారీనల్ల మందునం 
దజికందనీయక దానిపై _ నెక్కువపన్ను విధించిరి. కాని న 
ల్లమందు?పి . నెట్టినిబంధ భన లేకున్నను దానినిష్ట్రపడీ తినువాకు. 

ఇంగ్లాండు చే శములో మెమటజుచి 'తా9గుచున్న యంత మంది. 
యుండరని గొందజినమ్మాకము, ఏబేమెైనను మనమూల 
మున .మునగవర్నమెంటు వారికి. గ లిగెడు లాభనష్ట్రముల . న్ 

అ్రుంగుట . మంచిది, a 
శ్ wo * / te 
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సంవత్సరము 1902-1903. -03-04.  -0ఉఓ05 

నల్ల మందు అమ్మ రూ, భా దూ, 

కము వలన వచ్చిన 6 54989000 70175566. 761833115 

సాము జ 

సె రుచేసి, నల్ల మం 

దుచేసి ఉండలు చేసి ౪ 
చందులకు ఖర్చు. | 

9915495. 183070745. 11236875, 

శా 

ఛైనా దేశస్థు లిప్వుడు నల్లమందును నిహే9 ంచుటు మే 

వునన ర్రకేము తగ్గినది. అయినను ధరఅెక్కువ గనుండుట జే 

లాభము వాగుగనె వచ్చుచున్నది. 

1909-10. 10-11, 11-12, 

పొ 4424525, 6275305, _ 5281826. 

న ల్లమందును గడుపునొక్సి విరేచనములు కట్టుటకు ౬ 

దబుచుగా వాడుదురు, దానికి నితర యుపయోగములు 

గూడ గలవు, కొందబు సదా భోజనమునకు ముందు మా 

తగా చేసికొందురు, 

గసగసాలలో నీవుత్తును గలుగ జేయు గుణముతే 

దు. నానియందొక నువాసనయు గలదు, నల్లమందు తీయ 
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ని కాయలలోని గింజలు మంచివి, . ఈగింజలనుండి నూనెల 

దీయుదురు, దీనిని వంటలలో? గూడ వాడుదురు, మజేయు6 జి 

(శపటములు వా9యుటయందును ఉనికివచ్చుచున్నది. గన 

గసాలను గొన్ని వీండివంటలలోను తాంబూలములోను గూడ 

వాడుదురు, 

బివ్మాదండి: మొక్క ఎక్కండనై న పెరిగిన నూ 

డబెజీకి పారవేయుచున్నారుగాని జానిలాభము గమనించుట 
లేదు. దానివాడుకయు చెందుచేతనో యంతగా లేదు. కాని 
గెంజలనుండి లీసినచమురు, తలుపులకును బల్ల లకును అన్ని చె 

క్కలకును మెటుపు బెచ్చును. చిత పటము లు ,వాంయుట 

లోను బనికివచ్చును. కొందణజు తలనొప్పిని గూడం హోగా 
టునందురు. ఈనూనె కడుపునొప్పులు మొదలగువా' సినింబో 

గొట్టును, దీనియాకులరసము పుండ్లను మాన్సును, 

నిజమైన బహా్యాదండిము క్క- 'వేరేయున్నదని కొం 

న్ు చెపుయుచున్నారు, 



జ 

శకి 
వృక్ష శౌ త్రు ము

 

. అవమెకగా శ 5 అడుసలెత్తు పెరుగును కొమ్ములు గుబురుగా, 

'ఉఉలు'దేకను నునుపుగానుండును గాని వాని మొదళ్లయందు తెల్ల 

ముండ్తుగలవు. 

అకులు: -ఒం టరి చేరిక, లఘపతి'ములు, అన్ని యాకులు నె కరీతిగ 

వ్ర. కొందుగానున్న యాకులు పెద్దవి. తొడిమలు పొడుగుగా నుండు 

సినినిరాందను శురిర్తుగలవు ఉత్వములకు( "బెకాత మ్యైలునలవు, వై 
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కులు చిన్నవి, తమ్మెలుతక్కు-వం విషమ రేఖ పతియు. అంచున జంచేష 
పండ్లున్న వి. 

పుష్ప మంజరి!" గెలలు కొమ్మల చివరలనుండి పుట్టును, 

ఫుష్పకోళము;--సంయుక ము శ్క తమ్మెలు నీచము. 

దళవలయము ;---అఆకర్షణపతములు శీ అధశ్చిర యంజాకారము 

పౌదముకలదు. సచ్చగానుండును వృంతము నంటియుండునుం 

కింజల్య-ములు;--- 6 కాండలు ఆకర్షణ పతిములకం కొం బొడు 

గానున్న వి. ఫుప్పొడీితి తులు రాెండుగదులు. 

అండకోళము ;---అం-డాళయము ఊచ్చము. శెండుగ దులు, గింజలన 

రుస జఒకొగాక గదిలో జకొగ్రాకళాటిగలదు. కుడ్యసంయోగము, కీలను 

ఉండ)ముగాను బొట్టిశా నున్నది. 

తెల్లఆవాలుమొక శి "ము 5 అడు గులెత్తు సపెరుపను. కొమ్ములం 

ఉబురుగానుండవు. 

ఆకులు ఒంటరి చేరిక, లగుపత్యములు, కొమ్మ లనంటి"పెట్లు కొని యుం 

శంను. క్రిం దియాకులు "పెద్దవి, తమ్మెలు గలవు. ఇవి ఒకదానికొకటి ఎదురు 

గా. నుండును. కొన్ని తిభుజాకారముగాను కొన్ని గుండ్యి)ముగా నుండు 

నుం చె యాకులు బ ఖ్లెిపాకారము. శ్రెండుప్బక్కాల నున్నగా నుండును. 

"స్రున్నమంజరి కొమ్మల చివరలనుండి గెలలు ఉసనృంతములు నూ 

న్నగా నున్నవి, 

- . ఫుష్పకోళము; --సంయుక ము 4 దంతములు నీచము, 

దళ్ళ వలయము ల క రణ "పక్రిములు 4 ఆధక్ళ్చిర అం-ాకారము, " 

పాదముగలదు. నృంతము నంటియుండున్ను పనసుఫుర౦గుం | 

| కేంజల్యా ములు? క, ఆకర్షణ పత్రములు సాదత ల కంక ష్ 
w య 

జలిశలు. పాడుప. | 
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..  అండకోళము:ాఅండాశయము ఉచ్చము 2 గదులు, కీలము సంజ). 

ము. కాయ ద్వివిదారుణ ఫల 

ఆవకుటుంబపు మొక్క-లు ఫీశలచేశమునంచేకాని య 

వ్ల దేశము లందంతగా. "టేకుగం జాలవు మన దేశములో న్ 

కుటుంబపుమొక్క-లు, తక్కువ, వానిలో. జాలభాగము కొం 

శలమోాందనేగాని 'పెరుగవు, వీనిలో ఆకులు ఒంటరివేరిక, వి 

"జేషముగా లఘుపత ములు, రశ్షక పత ములు, ఆకపజబాణప 

త ములు నాలుగు, కిం జిల్క-ము లారుకంశు నెక్కు-వ యుం 

డవు. ఆకోవ ౯ ణపత9ములకు. బాదము గలదు, అండాశయ. 

మున రెండున దులు ౫ లవు, 

 మనటేీములో. పెరుగు నీకుటుంబవు ముక్కలలో 

నావముక్క,_య ముఖ్య మైనది, వీనిపంట మన రాష్ట్రిమున కం 

కాశి తూ; (నమునం "దెక్కుువకలదు. వరి, చెబుకు పండు 

పల్లపుభాములతో నావాలు పరు గంజాలను. వరికి నావశ్వ్ష్టక 

"మయిన యుప్ట్ల ము వవాలకుం బనికిరాదు, వానిని విడిగా నెన్న, 

ను, గోధుమల పొలములో ద్ నను జలెదరు, విడిగా జల్లునపు 

డెకరమునకు సేరున్నర, "ండైనేరుల విత్తులు గావలయు నుం 

పంట బాగున్న యెడల నారు ణుగులనజకుం. బండును.. “ఈ 

మొక్కలకు. దెసళ్ళుపట్ట యు ' గలదు, కాని పంట్రపండిన 
mm a aed 
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ముడల చాల లాభము వచ్చును ఆవాలలో వణక౯ాఆవాలు 

-పెద్దఆ వాలు మాడుగో ట్టు ఆవాలు, 'తెల్లఆవాలు, మొదలగు 

కెగలుగలవు. ఏనిలో “మొదటి తెగే శ్చస్టముం కెల్ల ఆ 

వా లొటెమునంబే కాని పోపులలో వాడము ఆవాల 

నుండి పిండిచేసి _య్రమ్ముదురు. ఇట్టిపిండి ఐరోపాడేశ ము 

లందుండి కూడ వాష్ట్టచున్నది. 'మునచేశప్రు కిండికం"టె 

నిదియే శేష్టృ మందురు భోజన మెక్క-సమై బాధ చెందుచుం 

డినగాని, తాగి పడీరమండి నగౌని దీనిని కొంచెము 
దినినచో 

వాంతిై కడుపులోని మలినముపోయి బాధ తగ్గును, అ 

న్వముతోం చాటీ పిండిని కొన్నిదినములు తినినయెడల జీణలా 

శక్తి కలిగి ఆకలి పుట్టును. కొన్ని నొస్టులకు నావపిండిని ప 

ట్టుచే? సెడరు. ' 

ముల్లంగి---మన దేశములో జూలచోట్ల ౯ జరుగును 

గాని మనమంతగా వాడమిచే. దాని సేద్యము తక్కువగాను 

న్నది, వషజాములకు ముంద ణి నేలను బాగుచేసి, కొన్నివాన 

లు కు తీయు నష్వుడు గింజలను జుల్లదరు. తరుచాత' శానికి 6 

దినముల కొకసారి తడి తగులుచుండవలెను... ఒక మానము 

లోనే దుంపలెదిగి త ివ్వుటకు సిద్ధముగానుండును. దుంపల 

కు నాకులకు నొకవిధమగు వాసనక లదు కొని '.: కోందలు 

దుంపలు ఆకులు కాయలుకూడ.. కూరదండుకొ నెదరు
ం ఇది 



6 వృ శత్స.శౌ(స్రు ము 

వంటీకీమం చిది. క డుపునొప్పివంటి బాభలను మూ(త వ్యాధు 

లను గోంతతసగ్తించును. 

ఆడలువి కులు; ప్రవ ము ణి 
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అడలుగింజలు:---కూడ నెషధములో నుపయో గజ 

దుచున్నది. అవివోసగింజలవలె నుండునుగాని కొంచెమెజ్టగా 
నుండును. ఈగింజలను నూరిప పట్టించిన చో. నన్ని నొప్పూలు 

తగ్గును. గింజలను నమిలి (మింగినగాని, పొడుముచేసి నీళ్ళ 

లో గలిపి పుచ్చుకొనిన గాని జిగటవిరేచనములు కట్టును, 

Yh 

op ళ్ క ను... ఆరూ డ్ పీకుటుంబము లోనిదే. ఈము 

అరురోపాదేశసులతోడ చే మనచేశమునకు వచ్చెను 

కూ క్వయు లేదు. ఇప్పుడైనను మనము తటుచు 

ప దీనిని వంసు! కొనుట లేదు, మజ్రియుః గొప్ప పట్టణములం 

దుః దప్ప అన్ని సో ట్ర దొరకదు.  మనముకూరవండుకొను 

జీను?) వేతయాకుల ముగ్గ. | - 

డిఫగోలీ! 

వ 

వాయింట కుటుంబ ముం 

వాయింటమొక్ట-మూడడు గు లెత్తువజుకు6 "'బెళుగు శేకవార్తి కపు గ 

లము, కొమ్మలకొకొఠ్రాకగ్రాప్పుడు రం)పండును. లేంగొమ్మల పె రోమను 

లును జిగటయుం గలదు, 

అకులు: == ఒం టరిచేరిక, మి శ్రమపత్రములు: తాళపతవై ఖరి అయి 

దు చిట్లీయాకులుగలను. చిట్లియాకలకుం దొడిమలేదు, అన్నియు సమము 

శానుండఖ్రు 'సమాం౦ంచలము, కొనసన్నము, ఇండు వైపుల  జినురుజిగురో 

శా నుండు రోమములు గలవు. తొడిమపెం జిన్న చిన్న ముళ్ళవంటీప్ 
గలవు, 1 



వవ 

( = . వనాయింట, 

|, పుష్ప మంజరి: = కొమ్మల చిన రలనుండి, గలు Cry గుత్తుల Ha 

ఇపింఛును. గెలల పెన, ఆక్రలవంటి వేటికలు గలవు, నొనిలో అ ఉనచిట్రి 

తతములున్న వి. 'అడుగుననున్న వాని కణుపుసందులోం బువ్వలళనణాని 



కుబానియందు లము. పువ్వులు, చిన్నవి, ఉఊపవృంతము పాకు శా వీ 

యుండును, . 
ఫ్రణ్బరకోశ ముర క కపతయులు 4. బల్లెపాకారము. జినటగనుం 

గు రోచుములుగలవు, . 

దళవలయిము: = ఆక గ్రణపత్యములు నాలుగు. వీనికి నిడుపాటిపాద 

యు లగు. బెలుస్పు, 

క 

SDN ము, 



ఫి వృతు శా (ఫ్ర) ముం 

కింజల్క_ములు;--- ర. వృం తాగము ఆకర్షణపతంఎముల మధ్యనుండి 

ఎెకివచ్చియున్న ది. దీనినీ క్రింజల్య- ములంటుకొొని యున్నవి. 

అండకోేళము అండాశయము ఉచ్చము. దీనికిని కింజలక- ములకు. 

ను మధ్య వృంతాగంము పొడుగుగనేయున్నది, ఒకగది. అండములు చాలా. 

గలవు, కాయ ఎండిపగులు ను, క్రీలములేదు. కీలాగ9ము "పెద్దది. దానిపైరం 

ధ)ములు గలవు. . 

నూవలింగముెట్టు:---మన దెళ పు పడమటి తీరమున విరివిగాలబెరు గప 

చున్నది గాని అంతటను దోటలందు6 బెంచుచున్నారు. మార్షశిర పొం 

తముల నాకులురాలి వేసవికాలమందు ఆకులును బువ్వులును నలిసివచ్చును.. 

ఆకులు;---కొ మ్మల-చివర గుబురులుగానుండునుం ఓంటరిచేరిక, మీ 

శ్ర 9మపతిములు, మూడేసి చిట్రియాకులుగలవు. ఇవి అండాకారముగనై 

నను, సమనోకొకారముగ నైనను బల్లెపాకారముగ నెన నుండును. సమాం 

చలమం. కొన వాలముగలదు. చిట్టి యాకులకు జిన్న తోొడిమలుగలవ్రు 

అవి యతుకు ెట్టినట్లుండును. 

ఫుస్పమంజరి:--కొమ్మలచినరలనుండి గుత్తులు, 

ఫుష్పుకోళ ము;---రముకప తిములు. నాలుగు. త్వరగ రాలిపోవును. 

_ చళవలయము:--ఆకోర్ణణ పత్రములు నాలుగు, పాదములు గలదు. 

అధశ్ళిర అండాకారము, కొంచము పసుఫురంగుగ న ౦డును. : 

కం జల్ర-ములు;= అనంఖ్యములు, కాండలు ఆకర్షణ పత్రము అం. 

పొడవుం 

' _అండకోశము:--అండాశళయము ఉచ్చము. ఒకగది. దీనికిని కింజు 

ల్రాముల మధ్యనుండివచ్చిన వృంతాగముగలదు. కీలములేదు. ఆందోమలూ 

శెండువరుసలు. కుడ్యసంయోగము, ఫలము కొండకాయ. iy 



వాయింట కుటుంబము, ol 

ఈకుటుంబమునందు గుల్మములు, గుబుకు మొక్కొ-లు 

చెట్టును గలవు, ఆకులు ఒంటరిచేరిక, లఘు పత 9 ములుగాని' 

తాళ పత 9 వై ఖరినున్న మిశమపతములుగాని గలవు. కొ 
న్నిటిలోల గణుపు పుచ్చములున్నవి; కొన్నిటిలో నవి ముళ్ళ. 

వలమాజయున్నవ్, రతక పత )ములు, ఆక క్ష ణప్యత్రములు 

నాలుగేసి యుండును, సాధారణముగ గింజల్క-ములక్కువ 
గా నుండును అండాశయము ఒక జాతిమొక్క_లందుం ద 

ప్ప మిగిలిన వానియందు గింజల్క_ ముల మధ్యనుండి శు కివచ్చి 

న వృంతాగ 9మ్ముపె నున్నది. అండములు ెండువరుసలు. 

కుడ్యసంయోగము" కీలము లేదు. 

వాయింటగింజలను ఆకులను వేరులను జెపధములలో 

వాడెదరు. కడుపులోనుండి ఏలుగపాములు మొదలగు పూ 

రుగులను బోగొట్టుటకు గింజలను పొాడుము చేసి పంచదార 

త్రో గలికి సఫచ్చుకొందురు. _ఆకులరసము వపెవిపోటును బో. 

గొట్టునుగాని చెవిమంట పెట్టును. "వేరును ముక్కలుగా. 

గోసి కహోయముగాచి జ్వరమునకిత్తు రుం 

మావలింగము బెరడంత్6 గషోయముగా చి మూత) 
విసర్జన మప్పుడు కలుగుమంట మొదలగు. వ్యాధులకి తురు,. 

ఆకులను నిమ్యకాయలరసముతో నూరిపట్టువేసిన గొన్ని 

చ ర్యవ్యాధులును బోవును. 

కుఠక్క_వాయింట:----మొక్క-లు పలుతావుల6 బెరుగు. 

చున్నవి. ఆకులు మిశమప(త్రములు. పచ్చనిపువ్వులు ఒకా 

యును. దీనిని వాయింటమొక్క-వలెనే నుపయోగించుచు 



92 వృ శా (స్రు ము. 

న్నాగు, ఈకెండు ను ముక్కొ- లిం చుమించు ౪ కష్ స చీ యుండును, 

కాని వానినీశ్రేదములవబన గురి ౦పవచ్చును. 

| 
PE EY Sey న్లో 

కుక్క_చాయింట ఫువుషలు పచ్చగాను, గాయణ బళ 
బరుపుగాను నుండుము, దీనిప శిగుడుగాన.ండు రో మము 
గలవు, శాయకుండు త్రిడివు వారిది ఎ 1 గధ శ్వులు 
"తెలుపు, కాయకొంచము గుండ యు? గా నంగ గం. తఈొడిను 
'పొడుగు: శాయమో*డ రోమములు లేవు. pd 



వాయింటకుటు ౦ బ ము, 03 

ఆరుదొండ :---బేనిప్పెననను నెగయ బాకు గుబురు 

ముక్క-. దానికి ముళ్ళుగలవు, పువ్వులు కోణుపుసందుదగ్వార, 

నొకదాని'ప నొకటియుండును, డీనివేరు, ఆకుల. ..క్షపాయ 

ము జోకులను కట్టించును. అన్నహితనును గలుగ 6' "వేయును. 

పలికి: చిన్నగుబురుయు గ క సుపుపుచ్చములు ము 

ళ్ళవలె మాజటియున్నని, ఆకులు లఘు ప(త ములు; ఫువుష్ణలు 

పచ్చగనుండును. 
\ 

పట్టతీంగె:..-కొండ లమిాంద ( బెరుగు "పెద్దతింగె. 

ముళ్ళు శేవు, ఆకులు అంశాకారము. పువ్వులు ' పెద్దవి. కీంజి. 

ల్క-ములు చాలకలస్స, రాయ కండకాయ, 

DD: A అడన్చిుంభోం బరుగసను, స్వికి ము 

భ్ళుగలవు, పువ్వులు తేర గనుండును. నన్చని వాఆఅలును 

గలను. 

గులి:చిన్న చెట్టు, ముళ్ళు గలవు, డీనికలపయు గటి 

గానుండునుం 
| 

పరద కుటుంబము, 
/ 

ఇదియొక చిన్నకుటుంబముం దీనిలోం “పెద్ద చెట్లు గుబ 

రు మొక్క_లునుగలవు, ఆకులు లఘు పత ములు 2౧కి జే 
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వ్ జద కుటు ౦బ ము. £5 

శక, కొన్నిటి పువ్వులు మిధున పుష్పములు, కొన్నిటిలో నే 

కలింగ పుష్పములును గలవు, తలుచు నీఫపువ్వులకు ఆకగ్గణ 

పత ములుండవు,+ కింజల్క-ములు వాలగలవు, విశ్తనముల 

లో అంకురచ్చదనము గలదు 

నీరద చెట్లు: --గతిణ పాందూచేశమునందును మాల 

చారు నందును “విరివిగా నున్నవి, దీన గింజలు ముప్పాతిక 

అంగుళము పొడుగు, అరంగుళము వెడల్పు ౫ండును. ఈగిం 

జలనుండి తీసిన చమురును చర శ్రన్యాభులను బోగొట్టుటకును 

ఇతర జబ్బులకును వాడుదురు. 

కురంగనాము :---బెట్టు గుబురు ముక్క దీనిలో 

రెండు రకములు గలవు, ఒకటి తెల్లని పున్రషలను రెండవది, 

కొంచ 'మక్జూని ప్పువుషలను బూయును. ఈంండవ రకము “౫ 

'ప్రేమంచిది. దీనిే రటుచుగా6 బెంజదరు, దీని కాయలనుం 

డ్ గింజలనుండి ఎబ్టిని రంగునచ్చును. ఈరంగుతో పట్టుబట్ట 

లకు రంగువేయుదురు. 7 “యలను ఉడక బెట్టి గంజలచుట్టు 

నుండు కండదీసి దానిని నుపయోగిం ఇదరు. 

వినిగిం దలు వేరుబెరడును కొపధములలో గూడ వా 

డుదురుం జేరు, బెరడు జ్వరములకు పనిచేయును, గింజల క 

పాయము శగరోగముల కితురు, | 
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: కనరు వా చెట్టు గుబురు మొక్కా, దీనిమింద ముం 

డ్లుగలవు, ఆకులు .నిడివి చౌకపాకారము, 

పెద్ద కొనరు :==-_పెదానంత విరివిగా బెకుగుట నేదు. 
దీని ఆకులు అండా కొరముగ నున్నవి, 

పావలి కుటుంబము, 

ఈకుటుంబము చిన్నది. దీనిలోంజేరు మొక్క_లన్ని 
యు గంల్మములలే ; పెద్ద చెట్లు లేవు, ఆకులు, నమాంచలము. 

అభిముఖచేరికగా నైనను, ఒంటరి చేరికగానై నను నుం 
డును, కోణుప్రులవద్ద రోమముల వంటివి గలవు. రతకపత 9 

ములు రెండు, అవి ములో అల్లుకొని యుండును, అక ర్థా 

ణ పత ములు నాలుగో, అయిదో గలను. కొన్నిటిలో నశు 

గున నివన్నియు గలసి యున్నవి, దళవలయము కొన్నిటిలో 
వృ౦ం తాశితముగను, గొన్నిటిలోం బుష్పకోశాశ త ముగం 
గూడనున్నది. కింజల్మ_ములు నాలుగుగాని అంతకంకు జి! 

క్కువగాని యుండును, పుప్పాడితిశులు రెండుగదులు. అం 
డాశయము ఒకగది. అండములు శెండో, ఇ్రింక నెక్కు వొ! 

యో యుండును, కీలము చివర ఆెండుమొదలు ఏనిమిది 
చీలికలవజకు గలవు. ఈీలికలు ఏ కేలాగ్రముల వలెనే, 
నుండును, వ. es 
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."పెద్దపొవలి కూ రయు, సన్నపావలి కూరయు మి: 

కి-లి తేమగానున్నచోటులం బెరుగుచున్నని. వీనిని కటువు: 

కాొలమేందు వండుకొని తిందురు. మజియు వీని పచ్చియాకు; 

లును గింజలునుగూడ నౌపధములలో వాడుచున్నారు. గిం 

జలు మూత విన జ౯ాన మప్పుడు కలుగుముంట మొదలగు జ 

బ్బులకును, శగకును, వాడుదురు, శరీరము నొప్పులుగానుండి ' 

మంచుక ట్రవలసి వచ్చినపుడు, మంచునకు బదులుగా, పచ్చి 

అఈూకులను నూరి గట్టవచ్చు నందురు. 

పొన్న కుటుంబము, 

ఇదియొక చిన్నకుటుంబము. దీనిలో పెద్దచెట్టు, గు 

బురుమొక్క-లు మాత)ముగలవు. ఈముక్క-లలోను, జి'త్రే? 

డు "మొక్క-లోనున్నట్లు పాలుగలవుగాని అవిచిక్క-7౫ాను, 

సాధారణముగ పచ్చగాను నుండును, ఆకులు లఘు వత ము 

ల్కు అభిముఖచేరిక, నున్నగానుండును. పువ్వులలో నేక లిం౫ 

వున్సములు మిధునపువములుగూడ నున్నవి, పున్నకోశపు 

తమ్మెలు ముగ్గలో నల్లుకొని యుండును ; "బది ఈకుటుంబ 

ముమయొక్క- ముఖ్యలతణము, స 
న. 
Wipe pie 

పొన్నచెట్టు మన చేశములో; జాలచోట్ల . పరుగు శు 

న్నది, తురాయి అకులనశె దీనియాకులం ఒక్కనూటు కాల 
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వుం ఇది -సదాపచ్చగానుండి ఇంప్రుగొలువు చున్నది. ఇది 

సంవత్సరము పొడవున. పువ్పీంచునుః పువ్వులకు: మనోహాగ 

మగు వాసన గలదు: కృష్ణుడు నోపీకావ స్త్రముల నపహారిల్త 

చి దీనిపై నెక్కెనని చెప్పుటచేత మనకాదరణీయము నై న. 

ది. దీనిగింజలనుండి చమురుతీసి కొన్నిచోట్ల నెహధముగ 

నుపయాగించు చున్నారు. అదికీళ్ళునొప్పులు, పుండ్లు "మొడ 

లగు జబ్బులకు సై పె నరాసినచో గుణమిచ్చునందురుం దీనికల 

పయు బౌగుగనే యుండును. పెసలు, కుర్చీలు, తెరదాపకొ 

య్యలు, పనిముట్లు మొదలగునవి చేయుటకు (బనికి వచ్చును. 

“" నాగకేసరము :--వెట్టుకూడ మిగుల అందముగా 

నుండును. ఆకులు అభిముఖ చేరిక, కుఖుచ తొడిమ, బల్లెపా 

కారము. పువ్వులు పెద్దవి, తెల్ల గానుండును. దీనివాసన 

యు మనోహారముగ నుండును | 

సేయాకు కుటుంబము. 

"తేయాకు కుటుంబముచిన్నది. దీనిలో నన్నియు గుబు 

రో మొక్కలు. ఆకులు ఒంటరివేరిక, లఘు పత్రములు. పువ్వు 

లు పెద్దవి. వానికి వేటికి లుండున్ము రశకవతములు, ఆక 

ర్లశిపత ములు అయిదేసి యుండునుగాని నాలుగుమొదలు 

తోమ్మదింటివజకుం గూడంగలుగుచుండును.. ఇవిమొగ్దల్లో. 
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నల్లుకొనినట్లయినను 'మెలిమెట్టినట్టయినను ఉండును, కింజ 

ల్క-ములు వాలగలవు, అండకోశము ఉచ్చము, దానిలో --- 

దులు మూడు మొదలు అయిదువణజకు నుండును. 

|. _ తేయాకు మొట్టమొదట ఇంగ్ల షునారిక్ చీనా; 

'మునుండి ఎగుమతి 'యగుచుండెను.- కొని. కొంతకాలము . జ 

 గినపీమష్రు అచ్చటనుండి. వచ్చుటకు కొన్నియిబ్బాందులం 8 
చ్చను, తేయాకు బకచీనాజేశములో నే "సెరుగుచుందటు ణ్ 
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న గలుగు కష్టమును బోగొట్టుటకు మనచేశమునందుహా 

క ఆముక్క_లను బెంపవలసీనదని మొదట, ఈస్థిండియాక 6 ' 

"వెనివారు గవర్నరు జనరలగు వారనుహేస్టింునకు. చెలియ. 
జేసిరి ; కాని అప్పుడెందుచేతనో. అశ )ద్ధయయ్యెను. బెంటిం' 
సపిభువు వచ్చినతరువా౭త లేయాకుడు న కడ్డి పాచ్చెనుం 

వీసా చేళభమునకుం గొందజను బంవి, “మొక్కలను, గింజలను, 

వెనిసంగ తెజీగిన యా బేశస్థులం గొందరును రప్పించి హిమా 
అయపర్వత ములవద్దను,' అస్సాములోనుదాని నాటించెను, ఈ . 

లోపున నే అస్పాములో కేయాకు మొకగా పెరుగుచున్నట్లు కా 
నవచ్చెను, దానినంగతి 'తెలియం జేయవలయునని - పభుత్వ. 

మువారు కొందటిని నియోగించఛచిరికాని, వారిలో వారికి య- 

బిపోయభేదము రాగ నేసంగతియు(. జాలకొాలమువటుక్పు 

'జేలలేదు, తరువాత ఈమొక_లయాకును బాగుండుటలగని " 

వీనిని పెరుచేయ గవర్న మెంటు వారంగీకరించిరి కాని కొం. 
తశాలమైన తరువాత యావ్య్యాపార మంతయు నమి ట్రవేసిరి,. 

జినిమూలమున గవర్న మెంటువారికి చాలధనము వ్యాస హై 

యుండవచ్చును, కాని 'లేయాకుమూలమున, నదివణకు సే 

వ్యములో లేని అయిదులక్షల యెకరములిప్పుడు వ్యవసాయ 

ములో నున్నవి, 600,000 మంది జనులకు ఉదో్టోగములు గ 
లిగినవి. ఇప్పుడు 'తేయాకుమింద పెట్టుబడి 800,000 ,900 
“హొపాయలు. . 

డా 
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ఇ. “తేయాకు ముక్కనుండి' మనకుం గావలసినది .లేథ 

శరూకు-లే, సంవత్సరము పొడవున చేత యాకు దొరకుట్ల 

దుర్గ టమేకాని సాధ్యమైనంత వణకు అదిచా?) వచ్చునట్లు? 

జాడ వ లెను తేయాకును మొట్టమొదట పె రువేసినపుడు 

కొందటు హినూలయ పర్వతములమిోంద బాగుగ బెరుగ్రు 

సరయు కీొందణు అస్వాములో బాగు. బకుగున నియ 

కొందటు - పరుతముల లోయలలో: బొగుగ 'బరుగునశి 

యు6 - జెప్పుచువచ్చిరి. కానినిదమైన సంగతి, యామొక్క 

1. యన్నిచోట్లను జెరుగగలదు. దానికి విస్తారము శీత లవ 

కరలేదు, ఉప్పమును అంతగా కూడదు. తటుచుగా వర్ష 

ములు మాతగిముండవలెను. నేలయుసాభారణముగ నుండ 

'అనుగాని మిక్కిలి గట్టిగనున్నవో వేళ్ళుబారుట సులభము 

గాదు కనుక, అట్టివో ట్రం జెరుగ లేదు. చేలలో విస్తారము 

సేవలను నుండ రాదు. నీ రింకుచు సారవంతముగనున్న నే 

"ఖీవై న పనికివచ్చును, ఎండకు నెండి పగులుచు, నీరింకనీతు 

ని నేలలు బొత్తుగా పనికిరావు, 

' తేయాకు మొక్కలను గిండేలు పాతియే సై రువే ఏ 

దురు కొమ్ములు పొలిపెంపయజూచిరె.౯న, అవివేళ్ళుబారి వత 
సట కన్యను. దీనివిత నములై, కొన్ని చిట్టయాకని 
నుగోయక్ వా నానీ Ela), నితేరు ; అప్మువ్నది నయ! 
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డుగులెత్తు వజకుం, గూడ (బెకుగును. వానికాయలు 'పెద్దవగుట. 

కు సంవత్సరము పట్టును* విత్తనములన్సు నాలుగైదు అడు 

గుల వెడల్పున మళ్ళుచేసి ఎరువేసి, అరడుగు దూరమున౬ 

"ఛా తెదరు, అదివజణక-వ్క్చోట చెట్టుండిన వో వాని మొదళ్ళను 

బూకిక౯ాగ లాగి వేయవలెను. రాళ్ళున్నచో వానిని తఏవ్వివే 

యవలయును. అదివజు కక్క_డ తేయాకు మొక్కలే మొలచి 

నచో చెరువు బాగుగ చేయవలయును ఆరుమానములో 

సంవత్పరమో ఈమళ్ళలోనున్న తరువాత వానిని దీసి పొల్ల 

ములో? బాతుదురు. పాతున ప్పుడు ఒకదానికొకటి నాలు గడు 

గుల కంళు దగ్భిరగానుండుట గాని, అయిదడుగులకం కు ద్య 

రముగా నుండుటగాని మంచిదిగాదు. ఇట్లుపాతిన యెడల నిం. 

చుమించు ఎకరమునకు 2,000 ముక్క-లు పట్టును? ఇప్పుడు 

చా లవోట్ల తిిభుజాకారముగను నాలుగున్నర యడుగుల 

దూరమునను బాతుచున్నారు. చేలలో నీదూరములను, మొ 

క్క-లు పాతవలసిన వోట్లను యానవాళ్ళు పెట్టుకొనిన తరు 

వాత గోతులుతీసి మళ్ళలోనుండి చిన్నమొక్క-లను దెచ్చి 

పాతవ'లెను. వానిని 'దెచ్చునపుడడుగున కొంత మట్టితో సూ 

డం దీసికొని రాసను. త ల్లొవేరెటునను వంగియున్నచో దాని 

ని వంగిన చోట గోసి వేయుటమంచిది. విల వేళ్ళను విప్పారియు 
న్నవానిని దగ్గిరగా దీసికొని రారాదు, మణియునవి వళ్ళ, 
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లో నెంతలోతుననున్నవో ' యంత లోతున'నే పాతవలెనుః 

ఎక్కువలోతుగం బాతినవో మొక్క-కు హోనివచ్చును. _పెకిం 

"ఛాతిన యెడల వెళ్ళుుపై పెపెన'నే యుండి చచ్చిపోవుట తటస్థిం 

చును, పీనిని ఫాతగ్గనే వపు౯బముకురిసినా, జేయ వలసిన ఇని 

చానిచుట్టు గడ్డి ముక్కలను తెకుండ 6 జూచుట, ఓ క" 

భవనము కురియకున్నచో నారు పోయన... వీనికి సీటీ 

యాభారము బాగుగ నుండవలెను. వేలలో ముప్పది నలుబ 

ది యడుగుల దూరమున మూడడుగులు లోతుగం కాలువ 

లుండవ లెను, 

'తరువాంత, తేయాకు యొక్క-_.లను ౫౫ రించుట మి 
క్కెలి జాగరూకతతోం జేయవలెను. హిందూస్యన మునందు 
మూగ శిరము సొబ్దుణమాస ములమధ్య క్) ౦ చుచుందురో 

గాని దక్షిణ దేశమునందట్టి నియమిత “కొలను లేదు మొక్క 

లెదుగని కాలములోం గణి రించుటమంచిది. ఏడాగిం మళ్ళలో 

"జెరిగిన మొక్క-లను చేనులో నాటిన సోౌకనెలకున్కు ఆట్ 

నిలలఛో బెరిగినదానిని ఆరునెలలకు NX i) శరించవ లెను, అసా 

ముతే తేయాకును ఆరంగుళముల యెత్యులోపునను మూానఘా 

"కేయాకును ఎనిమ్ , దంగుళముల 7 “గు లోపలను గ ఇల 

సాదు, ఆడుబ్బునుండి మూడు నలుగు కొమ్ములు బయలు 
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-జీరును, వానిని రెండేండ్ల వణుకు ( ౫ త్తిరింపంాడదు, మూ 

డవయేట పదునాలుగో పదునినిమిదియో అంగుళము లెత్తు ప 

యిన గ తిరింతురు. అటుపి మ్యట ప్రతిసంవత్సరము నిరుడు 

కత్తిరించిన డాని కొకటి రెండంగుళములెత్తుగాం గ గ్రిరించ 

వలెను బహుశః లేత చిగు శ్లేంతకంతకు తగ్టిపోవుచుండును. 

అప్పుడు మరల యొక్క-ను 12, 15 అంగుళముల యొత్తుపై నం 

౫ తి రింపవలసివచ్చును- ఒక్కొ-క్కం- ప్పుడు ముక్కను మొద 

లంట క గిరింపవలసి వచ్చును. బాగుగా సెదుగవని తోచిన 

కొమ్మను లాగిజీయుట మంచిది. నీరసముగా నుండి, నేల 

మోంద పడియున్నవానిని శు9ంపివేయన*)5. చచ్చిన కొ 

చ్క్యుల నస లే యుండనీయరాదు, గుబురుపిక్క-నున్న కొన్ను 

లను మధ్యగానున్న వానిని ఒకు యమెన్తునకు( ౫ సిరించవ 

"లెను. కొ తగా నేర్చడిన దారుఫ, శరెండంగుళేములక ౦కు 

చక్కు. వుండ రాదు. 

అట్లు క గ్లిరించిన రెండు “కు నెలలకు సమయా! 

'తొమ్మ్మిదంగుళముల ఎగ్తున కశ కొమ్మ లెదుగును. అప్పు 
'డు చానిని తు9ంపుదురు, మధ్యనున్న రొ మ్మ మాద ame, 

'లున్నప్పు జే తు9ంపుట నారంభింతురొ. చివరనున్న రెండాకో 

లనే గోయుదురు. వానిని గోయుటకు ఆకులను ఎచ్రకొని లా 

"ఇర, నునకు కావలసినది లేత, -ఈలును చిగుళ్ళున, bz 
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వున కొమ్మమీద నింకను లేత రెమ్మలు వచ్చునట్లు మూడవ. 

"ఆను, కావున) ఆరెండాకులనుంచి బొటనివే9లు గోరుతో ఆ 

చీగరు తెంపివేయుదురు, అట్టు చవేయుటవలన మిగిలిన 

యాకులవద్దనుం చి రెమ్మలు బయలు జేరును. మధ్యకొమ్ము, 

విరా౭ద నంతయెత్సు ననున్న యాకులను బెరికితిమో చుట్టునున్న 

కొమ్ములమాంద కూడ అంత యెత్తున నున్నవానినే జెరుకుటు 

మంచిది, : ఈవిధమున ఆశేడుమారులు కూడ చిగుళ్ళను. 

తు)ంపవచ్చును. అట్టు తం9ం౦పుటలో చెద్దయాకును సొక్కా- 

ట్రయిన మిగిల్చి, తంపుట మంచిది, 

"ముక్కలను బాతిన మూడునాలు గేండ్లలో ఆ కొంత 

గా. రాదుగాని ఆఅవయీటినుండి. అయిదువందల పౌనులు ఆక 

ఎను 11 

. ఈమొక్క-లకు అరివ్చములును జాలకలవు, వురుగులూ 

పట్టుచుండును. అసి వేసవి కాలమం చాకులరసము వీల్చిమే 

యును, కొన్నిరకముల బూజుకూడ పనిలో? బం వేశించును 

కొన్నిటి గంధ కపుపొడియు(, గొన్నిటిపె సున్నము, .గర్ల 

ధకము కలిసి కాచిన నీరును జల్లుదురు, వానివలన కొం 

ము,నయ మగుచుండును,. . 
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ఇెట్టునుండి కోయగనే ఆకు .కొచి. తాగుటకుం. బనికి. 

రాదు పచ్చిగానున్న ప్పుడు దానియందు బసరువాననత ప్ప 

మజేవియు లేదు. దానిని సిదముచేయుటకు తంతు చాలగ. 

లదు. అదంతయు. గొంతకాలమువజకుం జేతితోడనే చేయు 
చు వ'చ్చిరికాని, తరువాంత తరువాత యంత ములను -గల్పిం. 

వి వానిసపహాయమున సులభముగ 6 జేయుచున్నారు. . 

ఆకునుగోసి తేంగానే చల్ల నివోటను నండదగులని వో 

టునను వానిని పలుచపలుచగా నారంబూతురు. ఆకు సోధా 

రణముగ నిజువది గంటలలో 'వడులును, ఇంత కంటె నెక్కు.. 

వ కాల మట్లుంచిన యెడల మంచివాసన పోవును, కాని 

యొకక్క_ప్పు డంతకు వడలకుండ నున్నయెడల మజటీకొంత సే. 

పట్టుంచవలయును, వడలిన యాకును దీసి యొక బల్లమిోాంద 

"వేసి యంత ములు రాక పూర్వము చేతులతో రాసెడివారు.. 

ఆరావిడి తగులుటవలన ఆకులోనున్న పసరు కొంచెము పె కీవ 

చును. ఎక్కువ రసము వచ్చినకొలంది భఘూశుక్కు_-వ' 'యగును. 

ఆ మునకు గాలి సోకగనే వానియందు కొన్ని మార్పులు 

గలు/సచున్నవి. ఆకంచునందు గోథు మవర్గముగా నగును. 

ఆఠో-కును దీసి' మిక్కిలి పరిశుభొముగన్సు చల్లగను, "లేము. 

గ్యంనున్న చీకోటిగదులలో "సంగతి సందర్భములను బట్టి 

కెండు మొదలు ఆరుగంటలవ ఆకు -బెట్టుదులు, అప్పటికి లే 



యాకునకు సువాసన వచ్చును, అుంత కాల ముంచవలనో 

కొంచ మనుభవ మున్నయెడల ఆకును జూడగనె చెప్ప 

వచ్చును. 
= 

తరువాత ఆకునంతయుం దీసి వెచ్చంబె క్రైదరు. ఇట్లు 

"వెచ్చంబెబ్టుటకును యంత్ర ములు గలవు, మిక్కిలి "వేడిగా 

నున్న గాలిని యాకుపై c బారనిచ్చెదరు. అకు మూడున౦. 

తులు తడి యారినపీదప వేడిని తగ్గింతురు, అటుపిమ్మట చా 

నిదిసి జల్లెడవంటిదానిలో. బోసి 'శాక్కు_దురు. ఆక ంత యు. 

సమముగా తేగును. జల్లెడ కంతలు సన్న ముగా నున్నయెడల' 

ముక్క-లును 'సన్నముగా నేయుండును. ఆకును రకములవారిని 

నేర్పరచి పళ్లైలలో బెట్టి యంగ ళ్ళకు. బంపుదురు, ఈ పె. 

సుల కన్ని రకముల కుటు పనికి రావు. కొన్ని చెక్క లా 

కు సువాసనను తగ్గించును, 'వానిల్తోప్ర పలల చ! సీసము రేకు 

వేయుట మంచిది. మజియు పస్టాలకు మూత గట్టిగానుం 

డవలెను గాని లేనిచో గాలి వీల్చుకొని వాసన తున 

కేయాకును జేయుటకు మజికొన్ని పద్ధతు బు నలస్పసటదే 

చోట్ల అకును కోయగ నే ఆరబోయక “వెచ్చ బెట్టుదురు.. 

పె న చెప్పినదే మన చేశములో వెశేపముగ నున్న ప్ల రా కూ 

'అంగ్లేయసంపర్కము తగిలిన యప్పటినుం౦డి' ను కౌ 

శీషువిద్య వ్యాపింప నారంభించినప్పటినుండియు పు. 
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"తేయాకు కపాయము తాగిగ నేర్చితిమి. అది సువాసనగను 

పాలును పంచదారను గలుపుదుము గాన, రుచిగను నుండుట 

నిజమే, అది అప్పటికి చుజుకును బుట్టించి నిద్దుర రాకుండ 
జేయును. 
+ గుగ్టాలపు కుటుంబము, 

_ గుగ్టిలపుబెట్లు మనదేశ ములో విరివిగానే "పెరగచున్నవి. 

' ఆకులు ;--లఘుపత9ిములు, ఒంటంిచేరక అండాకారముగ నెన 

నిడివి వొకపునాకారముగనె న ఉండును. సమాంచలము. విషమశేఖు + ప 

తము, కొన్న వాలము గలదు. 

క 

పుషస్సమంజరి ఫ-ాకొమ్మలచివరలనుండి గాని, కణుప్రసందులందుండి 

గాని మ ధ్యార౦భమం జరుల గు 'రన్మగలలం- ఫున్సు ముల ఉపవృంతములు 

మికిగాలి పొట్టివి, పువ్వులు. లేత సనుపురంగు, 

పుష్ప కోళము $—సంయుక్ష ము, గొట్టము పొట్ట. తమ్మెలు సన్న 

ము. మొగ్గలో అల్హకోని యుండును. 

దళవలయము :--అసంయుక్త ము. 5. కొంచెము బశ్లైపునాకారము. 

. గనుండును. మంచి వాసనయే గలదు, వృంతాశితము, 

' కింజల్యాములు ;--ఏబడి గలవు, పుప్పాడితిత్తులు నెండుగదులుం 

క్రించలబ్రాములు వృం'తా కితములు. " 

అండకోళము ;--అండాశయము ఉచ్చము 8 గదులు గలవు. 

= ఒక్రాకదాొనియందు శెంజేసి యండము లున్నవి. క్రీలము పొట్టి. కీలాగర్తి, 
ములు 'నహూడు చీలికలు కాయ వెండి ససలునుం . 
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ఈకుటుంబములోని చెట్లన్నియుం బెద్దవృతుము లే. వీని 

నన్ని టినుండీ గుగ్రిలమువంటి పదార్థము వచ్చును. అకులు. 

ఒంటరిచేరిక లఘుపత ములు. వీనికి చిన్నచిన్న కణవువు 
చ్చము లున్నని, పువ్వులకు వుంచి వానన గలదు, ఆకహ 

ఇపక ములు సాధారణముగ మొగ్చ లో ములివెట్టినట్లండును. 

కేలాగ ములు మూడు, 

జ్ ” గుగ్రిలము:--- చెట్లు రం సాల యె పరత ముల (పొం 

శములను, రాజమహోలుకొొండ లవద్దను, ఒరిస్వా, మధ్యపరగ 

శాలు అంధిబేశములోను ఎక్కు_వగాం జెరుగుచున్న వి, 

ముదురుచెట్లను మూడు నాలు గడుగు లెత్తున చెట్టు పరి 

మాణమును బట్టి నాలు ౧౫ దువోట్ల (శరడు) గీసెదరు. ఆ 

ఇభారలలోనికి అరపూసవంటి పదార్థము వచ్చిచేరును. అధీ 

మొట్టమొదట తెల్లగానే యుండును గాని తటువా౭త కొండ 

ము గోధుమ వర్ణము వచ్చును, బ్రదియే గుగ్చిలను. దీనిని 

తీసి చేసినతర- కొన్నినెలలకు ఆవారలోనే మతికొంత 

వేరును. ఇట్లు మూడుమాట్టు తీయవచ్చునుగాని మాటినూా 

టికి తక్కు-వరకము వచ్చుచుండును. గుగ్గిలము నౌషథము 
లలో వాడుదుకు దీనిని లోపలి కివ్వరుగాని కొన్ని మందు 

లతో నలిపి మైన గాయ గుంయరు,. దురువాసన( బోగొట్టు 



టకు .దినిని పొగవేయుదురు. పడవలు, ఓడలు కట్టుటతాో దె 

నినుపయోగింతురు, దీనిబెరడు సగలుచాగుచేయబకం హా డ 

పనికివచ్చును, 

గుగ్దిలప్రు కొమ్మ, 

తెల్లడా మర : — చెట్టు పెద్ద దియె, దీనియాకు లం న 

గోళాకారము, సీనినుండియు. గ్గలము వంటిది వచు పనుండి; 

"గూడ గుగ్గిలము వలె నెవధములలో వాడుదురు... ద్? 



శాండ కుటుంబము, ‘His 

కర్పూర తే లములో గలికిన మంచి 4 వార్నీ షు ” అగసనుం 

దానినే కొబ్బరినూనెలో? గలపి కొ)వ్వువతలుకూ డచేయ 

వచ్చును. తెల్లడామర గింజలనుండి వచ్చు చమురుకూ జ 
కొ)వ్వువత్తులు చేయుటకు బనికివచ్చును, ఈచమురు నొక 
కప్పుడు నేతిలో కలిపి దగా చేయుచుందురు. దీని ఇక 
డు వగరుగానుండును. కల్లు పులియకుండ కొన్ని చోట్ల. దీనిని 
వేయుచుందుకు. కలప గుగ్టిలపుచెట్టు కలపంత మంచికి 
"కాదు, 

నల్ల డామర :_ఆకులు. కొొంచాోము పృాదయా'క్షార 

ముగనుండును, దీనినుండియు గుగ్తి లము వచ్చును. ఈ చెట్టూ 

నుండి ముంచికలసయు వచ్చును. 

జెండ కుటుంబము. 

బెండ్ముక్క- మంచఛిసేలలం చారడు గలపరకు6 "బెరుగును); శేతన్లా 

గనులందు గు)చ్చుకోొను నూగును గొంచము , నీలముగానున్న మచ్చలును 

గలవు, 

ఆకులు:---ఒంటరి చేరిక, అఘుపత్రములు, కొంచము మై గానున్న 
యాకలు చీల్లియున్న వి. చివరవానిక్రిం జెద్ద తమ్మెలుగలను; ఆాళపక్తివ్వై 
ఖరి, అంచున అంపస్ప్రపండ్లున్న వి. కజుకుణానున్న రోనుములును గలవు. 

శొడిమ ఫొడుగుం. కొన్ము అకళంక నెజ్ట గానుండును. శెండుక్షణువ్రు వు 

చృములు గలను, . , “0 
ఛలో af గ | 7 | mn wi ఫీ శ్ 1 ' " , J శీ 1 24 wa wm శో 

॥ 



స్రహ్వ మం జరి: అ= కంంంఫప్రుసందుల నొక్యా క ప్ర్రణుముగల దుం పువ్వు 

"పెద్ద ది. లేత పసుపురంగు అడుగున కొంచెము ఊదారంగు నుండును. 

నృంభము పొట్టిది. “చీట్రికలు మతయుక ప్రప్పకశమువలె చర ఏఎడుచున్న విం ; 

ప్రుస్పకోళము 3=-సంయుక ము, ఒక సక్య-న చీలును. మృదువగా 

చున్నది. న్రిచము. 

దళవలయము;ాఅసంయుక ము. అడుగన కొం-వము మాత్రము కల 

సియుండును. '5 ఆక ర్రణషతములు,. మెలినెట్టియుండును . 

కిం జలగ్రాములు ;---అన్నియుయలసి క్రీలముచుట్టును గొట్టమువలె "నీ 

ర్పడుచున్నవి, పుప్పాడితి తులు బాలగలవు, కాని ఒకొక దానియం డొ 

శంక గదిమాతమున్నది. 

అండకో శమము: అండాశయము ఉచ్చము, సౌధారణముగ డు గ 

దులుండును. ఒకొ-క గదిలో నొకొళాళ వరుస గింజలు గలవు, కాయ జం 

డి చగలును. కీలము సండి.ముగాను బొడుగుగాను నుండును. వెన్న్సిగదు 

అున్నవో అన్ని కీలా గచిములు గలవు, | 

తుతురుబెండ పలుచోట్లం బరు గుల్మము 
ఆటీ (గి 

ఆక్షలు: కలు ౦ టురి చేరిక బఘుసతి ములు, పృాదయాకార ము, కంచ 

మించు సమాంచలము, వాలను. కలదు, ఈానిలు తాళపత్ళ చై శురినున్న్నః 

స్రన్నమంజరి:=-కణుపు సందుల సోకొగ్రాక ఫ్రుస్నముండంను. శో 

తొ డిమకం “టి నృ౦తము పొడు ఫ్ర్రహ్సము సరాళము సాయం శే తి 

శుక సీించునుం జృంతము చినర నళుకుగలదు. 



తుత్తు రుబెండ. 

శ్రహ్బృకోశముఫాా అయిదు రక్షక షకిములున్న వి. అండాకార 
ము కొన సన్నము ఇవి యిల్లుకొ నియుండును. కింద కొంచము కలసి 

రకున్నవి. 

దళవలయను:---అమిభు అళర్షణ పత్రముల అడుగున నొక చాని 

సొకటి కలిసీ కింజల్యాఫు గొట్టము నంటియున్నవి. చనుభ్రరంగు, 



116 వృక్ష శా నస్రు ము, 

కింజలస్టాములువం యు గలసి గొట్టమువ టె CARE Carte) 

మాతము విడివిడిగా నున్నవి. పుస్పాడితిశ్తులందు వ్రాకగగ వ. 

గలదు, ' 

అండకోళ ణం" == అండాశయ ము" నము. BX ee న్ లను గా ఇట్లు 

ప్రీ సకములు 15-20. ఫ్రలమువిశా గలు కొంగ శ “3 Rw" yn poy mM si ప్ర పత్ర) 

ములు బిడ్డ గింజలు బేటకు నచ్చును; 

ఈకుటుంటములో గుల్ముములు, గుబురు ముక్కలు వె. 

ట్లునుగలవు, ఆకులు జంబరివేరక్క ల్ముపత ములో 'తొళప 

త ై ఖరినున్న మిశనుప పత )ములోగలవ్సు, కుప్రు పుచ్చ 

ములున్న వి, లేతకొమ్మలనై. మెత్తనిరోమముఃలును గలుగ 

చండును. ప్లుష లు పెద్దవి. ఒంటిరగామండును.. రతక 

పతములు ఆక క్పటిదేఆ రు 3 "తె ె 'దేసిగలను, కీంజటు మం? 

న్నియు గ లసియుడును "లేదా కొన్ని కొన్నియైనం గ గ సుయుం 

డును. అడుగున దళవలయము నంటియుండును, ఫుస్చొడితి 
తృులొక్కొకగది, జాగా శయములోం జూలగదులున్నవి, శా 

యపగులును, లేదా, వచ్చును. 

i 

జెండ ముక్కలకు నరువు ఎక్కువగ గావటలయు. 

నుం కొన్నిచోట్ల గింజలనొక మడిలోంబజల్లి "తీయ" ముక, లక 

దీసీ' దూరదూరముగ( బొకుడురు, సికోరక ము, గింజలుచల్లి 
wa 

(| A 
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న నాలుగు నెలలకే కాయలుగాచును ఒకరికము' కూల నెల 
అకులాని కాయదు, ఎకరమునేల ముక్క_లువేయుటకు సు 
మారు అయిదు రూపాయలగును. లాభము ఎకరక మునకు 6 
దొమ్మిది పది రూపాయలు మాత9ము వచ్చును, ఇవి ఒక 

చోటనే సంవత్సరమునకు ెండుపంటలు కూడంబండును, 
"లేం బెండకాయలను గూరవండుకొనుదుము, "బండ ముక్క... 
నుండి మంచినారయు వచ్చును. గాని చానినిదీసి పత్యేక 
ముగ నమ్ముటలేదు. కొన్నిచోట్ల మాత౦ము కొంచ; 
గొప్పయో దీసి గోగునారలోను జనపనారలోను గలుపుచు 
న్నారు పెండకాయలోను గింజలందును నున్న జిగురును 

కొ"హషథములలో వాడుదురు, 

కన్తూరి బెండ: గింజలు సువాసన వేయును. వీనిని 

పరిమళముగానుండు నూనెలు వేయుటలోను కొపధములలో 

ను వాడుదురు, 7౫ ంక్కనుండియు. మంచినార వచ్చును, 

పతి: మొక్క-లు పెంచుటయు నూలుదీసి బట్టలు 

నేయుటయు మన'బేశములో. జిరకాలమునుండి కలదుగాని 
వరోపీయనులు నాకు వందల సంవత్సరము లకి)ందట జొ 

ని యుపయోా౫ము లంతగానెరుగరు, అమెరికా “జేశమనము 
లొంబండించుటకుం బూర మింగ్లాండునకు నూలు మున దేళ్ళ 
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వసనుండియ్ బేవుచుండెను. అమెరికా పి, మేలురకమ 

గుటచే నిప్పుడు దానికెక్కు_వ ఖరీదుగలదు, ఈ పగి పో 

గులు పొడుగుగా' నుండును, ఈరకము మన బేశములోను 

నాటిరిగాని యచ్చటవ ల. చెకుగ లేదు. ఇదివరకే పిఏ లో 

సిక్కు. తెగలును బలురకములును గలవు. ఏరకముమంచిది, 

సీదిసులభముగాం "పెరుగును అను చర్చలిదివర కే ఛాలజరిగ 

ను. ఇప్పుడ నేక రకములు ెరుగుచున్నవి. మన 'జీశపు (ప్ర 

త్తి కోణుగుణముగానుండెడు మణులను వేసిరి మన పని కి 

ఇరగండునందు తక్కువధర యుండుటయు, తీక్కు-వధరయ 

గుటవే ' మంచిపిత్సిని ''బెంచుట రజీ తజీయుటయు, అన్ని 

రకములను కల గలవుటయు( దటస్థించుచువ 'చ్చెనుగా నియిష్పు 

డు, మంచిరకములకు వేలువేటుగా6 దగిన తాన్రబందు జై 

రుచేయుచు న్నారు, దీనినిసాగణూచేయాట నేలను బ యు, అచ 1 

టి రీత్రగె ష్షస్థితులనుబట్టియుంబ్రత్తి రకమునుబ ట్రియునుండును. 

కొన్నిచోట్ల దీనిని కందులు, జొన్నలు, నువ్వు, మొదల 

గు వానిగ్రో౭గలిపి వల్గుదురు, కొన్నిరక ముల గింజలను జ 

న్లునపుడు వానీనంటుకొని వూరి గనూడకయున్న పోగులు 

మూలమున గింజలొకచాని నొకటంటుకొన కుండుసట్లు పే 

డృ ఇనుక' మొదలగువోనీలో వానిని టొ ర్లించెదరు, కొన్ని 

యా మాయన 
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పొలములోనున్న చెట్లన్నియు ఫలిచినగాని కోయుట కొ 

రంభింపరు, 

గొంజిలనుండి ప్ర వ 'విడదీయుటకు సాధనములు చీర 

కాలముకి)ందటనే మన చేశమునగలవు, అలగాండరు మన 

జేశముపె దండెక వచ్చినపుడు ఆత నితో వచ్చిన శాప్ర్రక్ఞ 

లుకొందరు వీని యుపయోగములను “దెలిసికొని వారి డీళ్ల 

ములో వింతగంజెప్పిరి. ఇప్పటి యంత ములును పూరస్చపు 
' 

వానివలెనే యుండునుగాని ఫీలితో నావిరిసాయమున బనిచే 

యవచ్చును. అందుచే నివిలోభశారులు, ఆవిరియంత్రము 

లు వచ్చినప్పటినుండియు నూలు బట్టలు నయుట సులభము 

యను యంత శాలలు షక్కు. ఆాొభుల స్థాపింపంబడెను, బీ 

లధ రయు. దగెఘం అయినను నేత బల వాడుక పోలీదు. 

సాలీలు ఇప్పటికిని బట్టలు నేముచు అమ్ముుచున్నారు.  గీనికి 
నేం బట్టలను కట్టుగొన నిచ్చగలిగియుండుటయు, మరలతో 

నేసిన వానిమాన గోరుటయుము ఖ్యకారణమ:ఎగానిమర లతో 

నేసినవి తక్కుపరకములనిగాదు పాములతో. నేసిన వానికం 

"అను సన్నని మెఠ నిబట్ల్టలను యంత) శాలలందు నేయుచు 
అట జ) 

స్నారు. కాని ఏనితోం శిత )విచితంముగ బామ్మలుతీ 6 గెలు 

గళ్ళు నేయుట పగ్గములతో నేయుటకంటుం గవయెన వం 
౧ Prova 

; నిజమే, డక్కా_పట్టణమందిదివజకు నేసెడు సుక్క. మద 
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వగ్గు బట్టలవంటి వానిని నేయుటయు గష్ట మనియే కనుపట్టు 

యన్నది. ఈ బట్టలను నేసిన సాలీలనే అమెరికా దేశపు నూ 

లుతో, నేయమనిన న(స్త్రుములు నేయంజాలకపోయిరి.. ఈ 

పతి చలువ చేయుటవలన నుబ్బి బిరునగునుగాని మన జ్ 

శృపుప్పత్ని వలె సన్నముగాదని జెప్పుదురు. ఇప్పుడు, మనే 

సములో నూలుబట్టలు నేయు యంత శాలలు బాలనేగల 

వు, కాని ఉండవలసినన్ని "లేవు ; ఈసంగతి, మన బేశమును 

నొన్నియితర చేశములతోం బోల్చిచూచిన జిల్ల ముకాగల 

దు. 1901 సంవత్సరములో నింగ్లాండున ౦దు ౨677 వుజులు 

ను. అమెరికాలో 1128 మజలును, జర్యనిలో 390 మటలు 

ను మనదేశములో 204 ను జపానునందు 4 గలవు, ఇప్పు 

డుమనడేశమందు 258 మజలుగలవు, అయిన నిచ్చట 

నేయునవి చాలక ఏనికిమగాడు శెట్లన్య దేథములనుండీ దిగు 

మతిచేసికొనుచున్నాము. మొట్టమొదట మన'దేశమునకు వ 

"చ్చెడు నూలుసరకుల మాందలిన్నుగలదు, కొంతకాలమైన 

విడపదానినిగొట్టివేసిరి. కొట్టివేసిన యెడల మన'దేశపుయంగత 

ములకును చేతి పన్గులకును అభివృద్ధిగలు గదనిగట్టిగా పట్టుబట్టగా 

సన్నరక ముల ,బట్టలమిాంద, మాతము పన్నుగట్టుచువచ్చిరి, 

శః సన్నురకపు బట్టలకంతగ్గా ల మీక ములేదు, ముతక బట్టలు . 

మన దేశములోనే చౌక గనచ్చుచుండెను. , ఎక్కువ అమ్మక 
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ఘయుగల., మధ్యరకము బట్టలు మన దేశములోను నేయుచుండి 

ర్; కావున దిగువుతి అయ్యెదువానివై c బన్ను గట్లిన నవి 
పిరియమై వానిఖర్భుతగ్గును. అందుచే నితరజేశములలో జే 

యువానియమ్మక మును దగ్గును. ఈహోనినివారించుటకునిటు 

వడి' నెంబకుపె మెనున్న బట్టలకు , మన బేశములో 'నేసినన్సు 

పె నుండి వచ్చినను సమముగానే సన్ను వేయుచు వచ్చిరి స 

తిమగ్గములమో(ద మాతిము పన్ను లేదు. 

పక్తిగింజలనుండి మంచినూగిె వచ్చునుగాని మన చె 

శములో. దీయుటలేదనియే చెప్పవచ్చును. కొన్ని "దేశముల 
వారీనూ నెను వంటలందును వాడుకొనేదరు. గింజలు పశువు 

లకు 'బెస్టైదరు. నూనితీసినపిద పం 'బెలకవిండిని గూడ పశు 
వులకు బెట్టవచ్చును. 

ప గింజలను, లేంత చిగుళ్ళను కాయలను జవ. 

ములలో వాడుదురు, గింజలు, జీలకట్ల, rh, ou 
లీవీ నూరి, రనముదీసి దినమునకు నాలు? దు. జు బు 
చ్చుకొనిన యెడల కొన్నిసుఖ వ్యాధులు తస్టునందురు. 

హత్తి మిగుల నుపయోగ మేన పదార్థము, మనబట్ట 

లు పరుపులు, దీపమువత్తులు అన్నియు పగి, మూ మున సో 
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ముండ బూరుగ : లాచెట్టుమిగులయ 'బెద్ద చెట్టు. దీనిపువ్వు 

'లెజ్జగానుంకునుం దీనిదూది అతిమృదువుగను ఫోగులు మిక్కి 

లి పొట్టిగను నుండుటచే నేతకు బనికివచ్చుట లేదు, దీని 

తోం దలగడలు పరుపులనుగుట్టుదురు, డీనిలేంత పువుష్ణల మొ 

గలను గొందరు తిందురు, దీనిశిగురు, గింజలు, దూది. బెర 

డు చిన్నమొక్క-ల  వేరులును శొపధములలో. వాడు 

చున్నారు 

జిగురు ఇతర మొక్క-లందువలె నాటులు స్క ఫీయ లే 

ము, నాటు పెట్టిననురాదు ; కొన్ని వోట్ల జెరడులో. బురు 

గులు దొలుచుటవలనగాని, మ'శకారణమువల్ల ,నె నను 

అచ్చటిభాగము పాడుగా నున్నప్పుడు జిగురు వచ్చుచున్నది, 

ఈజిగురును బొడుముచేసికాని, న ల్లముందు మొదలగువాని 

తో౭గలపికాని విశేచస ములు మొదలగు జబ్బులకును కవిరి 

యుసయోగపడ్లు భృతిదానికిని వాడుదురు.  దీనిగింజలుసో 

బతి గింజలు వయుషనిచేయును, దీనిదూదిని ఆసుపతు)లం 

దు వాడుదురు, వండిన లేతకాయలను మూత 9వ్యాథులం 

దును జన నేంద్రియముల, సీరసమును లోగొట్టుటకును 

వాడుదురు, 



ఇండ కుటుంబము 1%. 



128 వృ తు శౌ:(స్ర్రు ముం. 

జాఠకడు జేకల కపషూయమును కాయలుపనిజేసిన క్ష 

పనిచేయును. అంగ శ్లయందు “మశరాటిముగ్లు” అని అము శ 

నది ఎక్కువగా దీనికాయలే కాని, బూరుగకాయలను (ఇది 

మటియికో్యూ.. ఈకుటుంబములోనిచే గాని శేటొకజాతి) 

నంపెంగకాయలనుగూడ అమ్ముచున్నారు, 

ఈ చెట్టు కలప మెతృగనుండును: గప ప్ల పనులకు మం 

చిదిగాదు, కొన్నిచోట్ల అగ్గిపులలు, వేయుటకు మాత ము 
య ౧ “య 

పయాగించుచున్నారు. బ్ 

బూరుగుకెట్టుా-(బురస న్న చెట్టు) దీనిదూది కాయ, 

గీంజలును _పెదాని వలెనే 'నుపయోగ పడుచున్నవి, కాయ 

లంత గుణమునీయవు, ఈ కాయబహొడివులు కాయలక ంెకు-. 

"రండుమూడు రెట్లు వొడుగుగాను ౦డును, ముండ్ల బూరుగ కా 

యల తొడిమలు, కాయలంతయే యుండును, ఇవివాని' 

కంయెయిన్నవి. ఈబేధములవలన వానిని గురి రి, ంపవచ్చును.', 

క డిమి చెట్టు. మేరీ డ్లబూగురు వెట్టువలె నుండు నుం: 

వువ్వులు తెలుపు. 



నల "బంద, 
జిగి 

నల్ల బెండ:__వెపేక్కచిన్నది.. ఆకులు ' హృాదయాకా 

రము, కొంచము ' గుండిముగా ॥ నుండును, రోమములు 

లవు కాయ విచ్చెడుకాయ. ఎ ర 
శి - 5 ' య 

జ wr _ 

. త్రిరునల్ల చెండం-ాచిన్న మొక్క కీనియాకులు. కొంచ 

ము అండా శ్లారముగను గుండ రముగన్లున్నుండును. కింబల్క-మూ 
mm జా 



కొన్నికొన్ని కలసి ఏర్పడిన కట్టలు మూడుమొదలు ఆ 

ఈవజకు నుండును. వర్ష కాలమునం దె పుస్సీంచును, 

తూటిబెండ :..-మొక్కయు. బలు తొవులనే పెరుగు 

చున్నది. సంవత్సరము పొడుగున. బువ్చీంచును. కాయ 

ఇరువదింటికి)0ద విచ్చును, 

నూగుబెండ:..-కొ ౦చము పెద్ద మొక్క_యె. పుప్వుల 

"జేకులువంకరగాను రిగిభుజాకార ముగనునుండును, ఈనాలుగు 

జండలను బెండ జాతిలోనివిగావు. బెండకాయఎండిపగులున్కా 

గింజలు “బె టికి వచ్చును. పీనికాయలు నెండి విచ్చునుగా 

ని గింజలు పెకి వచ్చునట్లు పగులు కాయలోనున్న గదు 

లు నూరిము విడిపోవును, ఇవిపగులవు పీనిలోపలనే 

గెంజగలదుం 

నోంగార:---వున బే శములోం జూలచోటుల జెండ 

యున్నారు గాని, ఆకులనుపయోా గించుటకేగాదు, దానినుండి 
మం చినారవచ్చును. ఈనారశై పెరు చేయుచున్నారు. దీని 

బెంచుటయుం గష్టము లేదు, ఇతరు రులతోడనే నోగుగ్నిం 
ఉలను జులెదరు, నారదీయుటై. నచో పుప్బీంచి కాయలు7కా 

సీన విదం జెటను గోయపెసు, పుప్బించు చుండగా న్ బ్బ గ్ | 
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నయెడల నంత మంచి నారరాగు, మొక్క-లను నేసి కట్ట 

లుగట్టి నీళ్ళలో నూరవేసి జనవనారను దీసినశ్లే , దీయుదు 
ఈం ఈనారయు6 జనపనారవలెనే నుండునుగాని కొంచము 

ముతకగానుండును, అయినను జాలవస్తువులు చేయుటకేను 

పయోగించుచున్నారు. నవలలకు 'జనపనారకంకు నిదియే. 
చుంచిది. 

దీనియాకులు పుల్లగానుండును. వీనితోంబచ్చడి పులు 

నులను చేసికొందుము. బకరకము ఆకులెక్కువ పుష్టిగా 

నుండును. 

మందారము :(చాసాని) ముక్క ఎజ్జని "పెద్దపు 

వ్లు్రలను బనాయుటవేం దోటలందు బెంచుచున్నారు. పువ్వు 

ల నెపధములలో ' వాడుదురు. వానినుండి ఒకవిధ మగు 

నెజ్జని రంగును వచ్చును, ఈమొక్క-లనుండీ కూడ నార 

వచ్చును, 

జూకావుందారము' == పె దానివలెనే నుండునుగాని 

పువ్వుల శేకులు చీలి చీలి,యున్నవి, కింజల్కముల గొట్ట 

'ము పొడుగుగానుండును, పువ్వులకాండ పొడుగుగానుండుట చే 

'వంగి యుండును, | | 
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చాల చిన్న చెట్టు. మాీనువంక రలుగా నుండు 

ను, ఆకుల యకుగున మెత్తని రోమములు చాలగలవు. ప్ప 

వుర్పలు పచ్చగానుండును. దీనినుండి యు నారివచ్చును, 

వెజ్జిసాలబర్భ :-గుబురు బెట్టు. ఒక్క-క-వో నొక్కొ 

క పుష్పముండును, కాయలు గుండ ముగా నుండును. తె 

అని ప పువ్వులు పూ పూసెడు రకమును గలదు, 
౧ 

నసాలబర గుబురు యొ క్క నదె సు ఆభాారముం 
' లి hm ' 

డినగాని యెత్తుగాం బెరుగ లేదు, 

కొండ పట్టి కొండలమో:ంద్డ6 బరుూసను, ఆకులకు 

మూడు త,వె్టలుగలపు. వపకాకాలములో. బుష్చీంచును 

'కొండగంగ రొ ండ లమిో ద బెరుసచిన్న చెట్టు, 

పువ్వులు పెద్దవిగాను, గులాబిరంగుగాను నుండును ; దీనినా 

రయు బాగుండును 

ఓ. పద్థ్రవారిణి = చెట్టు తోటలందు. బెంచుదురు చో 

కోవువ్వులు ముద్దపువ్వులు కూడగ లను, పువ్వులు పాోతఃకా 

లమునందు వీకసించి కెల్ల," నును కాని క మక) మ 

ముగ సాయంత మున శెట్దంబడును. ; 



బెండకుటుంబ ము, 

గంగ రావి :పెన్ష చెట్టు మన బేశములో.: జూలో 

ట్ట మొలచుచున్నది. వని కాయలలోం బచ్చని రసముగలదుం 

వీడ మొదలగు చర్మ వ్యాథులు కొన్ని ఈరసము రాసిన వో 

దును. బెరడు కపహూతయముిసాడ నువయోగిం పదరు, 

మునిగంగ రావి : చెట్టును పె దానివతెనే యుండును 

దీని ఆకులకు వాలముగల ను, 

ప్ట్ణామం కన గుబురు ముక ్క-. కులకు తాళ పత 

వె ఖరిని తమ్మె లున్నవి, దీనినుండియు యు వంచినారవచ్చును. 

చిట్లిమూాతి వం మెం క్క తేమ నేబబంను ములచునుం 

దినివేరు కపూయమును అజీరాకామునకును, నీరస ముం బోగో 

బుటకు నితురు. తటుచుగా నలము రసముతోం ౫౫౩ కొల 
గీ war క్షే 

చమితురుగాని కొంచము. కొంచమి చ్చుంవబస ౧ సమంత 
అలా { 

గొ లేదు, 

గ. ఎజ్జనోంగసార గింజలను సూది నీళ్ళలో లికి వడ 

కట్టి సీరసముసకును, నురూతే 9 విస స మప్పు[ న్ గు ఖ్ 

ప్వులకు నితురు, 

అతిబల ముక్క చిన్నది. దీనియూారు లువంక రగా 

' నుండును, దీనినుండి భుంచినారవచ్చును. ఈనొరను జరీఖ్లుం 

9 
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చి బాగున్నదని "జలినీఫొని ఇప్పుడిప్పుడే _ పెరు చేయ. జూచు 

యన్నారు. 

తుత్తురు బెండ రకు లను నీళ్ళతో గాచిన గురు 

నంటి పదా ర్ధమువచ్చును. ఈకపాయముతో నొప్పులకు 

బట్లువేయుదురు. గింజల పొడుము శగముదలగు వాని! 

వాడుదురు. 

గుజ్రపుబాదము కుఠ4టంబ ము, 

గుజ్టిపు బాద ము"దెట్ల్టు = పొడుగుగా. 'భెరుసనుు బెరడు "పెచ్చు 

ను, బీంళతకొమ్ములనూంగును కోర శ 
శ "ెచ్చులుగా నచ్చు న Py ftir సమో ను దట్టమ 

భా రోనుములుగలనేం 

ఆకులు ;--ఒంటరిచేరికు మిళగిమపతి ములు, తాళపతి విఖరి, ౪ 

ఖుఫు ఫుచ్చములుగలను. విషనురేఖుపత్ళము. 

ఫుష్పమంజకి :-- కొమ్ములచివరనుండి గుత్తులు గగ 17 నుధ్యా 

రంథభమంజరులుగలవ్ను ఫున్నుములు చిన్నవి, సరాళము, అకుపచ్చరంన, 

ప్రవ కోశము ఫాాారతుకనతిములు 5 నానిమోంద దట్టముశా 

గోదుములు గలవు. "మొగ్గ లో సోకరానినొోకట తాకుదుండునుం 

దళవలయము లేదు. 

కీంజల్కు-ములు కా అన్ని యు(గలసి యుకగొట్టమున లె నెనవీ, గో 

ట్ర సన్నివలి నెడల్పుగానున్నది. సీనినూంద రేండు గదులు గల్లిన 18 
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అండకోశము ;-పఫుప్పొాడికిత్తులచే నావరింపయడియున్నటి. క 

శమ్మెలున్నవి. కీలము 1 లావుగనుండును. గాలాంలోనాకగదియే గలదు, 

అంజడాశయమునందున్న మిగిలిననాలు గుగదులు పెదుగను, 

ఈకుటుంబ ముస్టిపీదే శములలోC+ గలదు, దీనిలో 

చిన్న ముక్కలు మొదలు “పెద్ద చెట్టన అకు నున్నని, 

ఈకుటుం బపు పతిమొక్క-యొక్క-లేంత కొమ్ము వ 7 

దను బలేంతయాకులమిో:దను దట్టముగా గోధుమవగ్శ ముగల 

రోమములుగలవు, ఈ రోమములు ఆముదపాకులమో౭దనున్న 

'తెల్లనిపొడివలె లేంతయాకులను ఎండకు వాడిపోకుండంగాపొ 

డును. వీనిలో ఆకులు అభిముఖవేరిక, లఘుపత )ములు, శీ 

చా, తాళపత9_ వెఖరినున్న మిశమపత ములు. కణుపుపు 

చ్చములుగలను. స్పవ్యులుచిన్నవి. ఆకర్థణపతములు కొ 

న్నిటియందు లేపు. కింజల్క._లములన్నియు గలసియు౧గును. ఫు 

ప్పాడితితులు రెండుగదులు. అండకోశము 5 దులు, ఇ 
కొ్మొ_క్క-ప్వుడు కాయలోనిగదులు విడిగాన,ం0దును, 

కావలిచెట్టు కొండ ప్రదేశముల నుండును. ఆకు 

లు లఘుపత ములు, పచ్చని పుప్ప్వులు, పురుష పుష్పములు 

మిధున పుప్పుములు గలసియుండును. ప్రతిపుప్పుము ధ్ కో 

యలుకాచును దీనికలప మె త్త గానుండుటవే నంతచనికి రాదు, 



కాకర 
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కారక చెట్టు :---- పెద్దవృ తు.ము. ఆకులు వాల వెడల్సు 

గానుండును, పుప్పొడి తిత్తులు 30 వణకు గలవు. పువ్వులు 

ఎట్లగా నుండును, 

గుజ్జపుబాదము :--- బెట్టు తోటలలో. బెరుగుచున్న 

చి. దీనిగింజలనుండి చమురు తీయుదురు. చమురు కొంజము 

పచ్చగానుండునుగాని వాసనయుండ గ డగ నా“ “ముల 

లో నుపయోగించెదరుం 

ఉది9క చెట్టు :...-తోటలలోను అడవులల్లోను : న్, 

"బెరుగుచు న్నది, పువ్వులు చిన్నవి, పచ్చని శేకులు గలవు 

దీని బెరడుతోం  గపూాయము కాచి జోపధములలో వా 

డుడురు, 

వలంబారిచెట్టు :-౨డవులలోల శోరుగును,. దీనికా 

యలు పొడుగుగా మెలి'వెట్లికొనియుండును, ఈ మెలి, గింజల 

ను వెదజల్లుట కొక సాథనముగుచున్నది. గాయ లెండీ 

మెలి విడిపోవునప్పుడు లోపలి గింజలు కదలి 3 టంబడును, 

ఈకాయలను బోడుముబేసి కొన భములో వాడుడురుం 

బంభూశము :---వరి చేలవద్ద చెరుగును. ఆకులు 

సన్నముగాను బువ్వు లెజ్టగాను నుండును, 
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| కర్రి ర్మ కారవృత్ష ము దీని అకులు యొక్క. తొడిమ. 

పత ముతో నంచువందు. గలియక, ఆముదము, తొమర 

య్యాథులయంద ట్లు మధ్యం గలియుచున్న ది. 

కోకో చెట్టు :--మనము కాఫీ తేయాకువలెం గాచి 

తాగు కరో ఈకుటుం బపు చెట్టుయొ క్క గింజలనుండి చేయు 

చున్నారు, కోకో చెట్లను మన జేశములో నాటి "పెంపంజూ 
చిరిగాని విరివిగాం బెడుగుటబేదు. మలబాడూ పారింతముల 

గొన్ని కొొండలమోా౭ద మాక చెట్లు పెరుగుచున్నమిం 

పీనిని 15 అడుగుల దూరదూరముగ గింజలు నాటి పెంచే 

దరు. ఉర్ ఏండ్లకు గాపుకువచ్చి ఇెక్కే_ండ్లు ఫలించును. 

కాయలు 6-9 అంగుళముల పొడుగుగానుందును. ఒక్కో 

" కకాయలో 40 గింజలుండును. ఈగింజలను దీసి, పులియం 

బెట్టి వీదవ నెండ బెట్టి వేయించెదరు. తరువాత వానిని బొ 

డుముగొట్టి ఆపొడుములోం బంచదారయు. గొన్ని సువాన 

నపదాక్థములను గలుపుదురు, కోకో పంట ' విస్తారము “జెలి 

| జియము దేశములో గలను. అచ్చటనుండియే బాలదేశ మూ 

ల కెగమగి యగుచున్నది కాఫీ, తేయాకువలెం గోకోకు 

ని_దబోంగొట్టు గుణము ' లేదు. వానినలెంగాక ఇది బలము 

నిచ్చు నాహార పదార్థము. కాని దీనిని విశేషముగ వాడి 

న-వో మల బద్ధము కలుగుటకూడం గలదుం 
"4 

er 
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రుచా కుటుంబము, 

ఈకుటుం బవుమొక్క-లు విస్తారముగ నుష్ట దేశము 

చందు లవు. ఆకులు ఒంటరి చేరిక, లఘు పత ములు, కయి. 

పుపుచ్చములు గలవు మూడో, అయిదో "పెద్ద ఈనెలున్నవి 

"భీగొమ్ముల పై న మెత్తని పచ్చని దోవముములుగ లను, పువ్వుర్ధి.. 

లుచిన్నవి. రజక నతములును, ఆక ర్థణపత ములు నై దేసి 

కోలవు. కింజల్క-ములు బాలగలవు. అండాశయముక్క-టి,. 

కీలము డీనిమధ్యనుండియే బయలుదేరును, కీలాగ ము చి 

న్నది. ఫలము ఎండుకాయ గాని, లో పెంకుకొయగాని య. 

భుయన్నది, ఈకుటుంబము బెండ, గుణ్ణసు చాదముకుటుంఖ్ర . 

ములనుబోలి యుండునుగాని దీనియందు. గింజల్క. ముల్లు 

విడివిడిగానుండునుు. అవిపుటువోట వృంతమ కొంచము శై 

శ్రీ వచ్చినది. పుప్పొడిశితు లు సన్నముగ నుండ నుః పీనియం 

దు రెండుగదులు గలవు, 

,కుద్బాత్ష చెట్లు మన "దేశమునందు బెక్కుభాగ . 

ములం జెరుగుచున్నది, ఆకులు బళ్లెపాకారము ; పువ్వులు. 

"తెలుపు. దీనికాయలతో రుచాగిశ్లలు చేసి తావళములను వే. 

సేక్రాందురు. ఏనితోడ నే ఈమధ్య చొత్రాములు చేయ 

జూ-చుచున్నారు. 
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వేరంటకూర:(గోనినారముక్క-) ఈ ముక్క లను 

బంగాళ చే శమునందే మెరు చేయుచున్నారు. డీనినుండి తీసిన 

నారతోడ నే గోనినంచులు నేయుదురు. ఈసంచులది, జనప 

నారకాని, గంజాయి నారగాని, గోగునారగాని కాదు, ఈ 

మొక్క- లించుమించు యెట్టినేలలోని నను ౫1 రుకాలన్రు. 

రాగిడి నేలలును, ఒండు) వుట్టి 'నేలలును మంచివి, ఇవిెసరు 

గుటకు వర్షములు సమృస్థిగ నుండవలెను. సారవంతమగు 

భూములగుచో పెంటయంతగ నక్క-ర లేదు. పొలమును 

ధున్ని విత నములను నెదజల్లుదురు. ఫృమ్చీంపక పూర్వ గో 

సినయెడల నార గట్టినుండదు, కాయబుగాచిన వెనుక? గో 

సినయెడల గట్టిగానే యుండును గాని ముత గగ్గముండునుం "కొ 

వున బుమ్బీంచి కాయలు శాయకపూర్వము గోయుట 

నుంచిది. 

ముక్క-లను నగోసినపిదప వానివి కట్టలు గట్టి దర్దరను 

న్న చెరువులోనో, నీళ్ళగుంటలోనో ఊరవేసెదరు. ఇందులకు 

ఉప్పునీరు పనికిరాదు, పివహించుచున్న నదులుగాని కారు 

వలుగాని మంచివి ₹*న్చ, నిలుకడగనున్న నీరుమంచిది, అట్టి 

నీటిపై. గట్టలనొకచానిపై నొకటించేర్చి నీటిలోమునుగున 
టు బరువుడేనినై నం బెట్టుదురు. అవిచీకి నారనులభముగ వీ 
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చ్చుటకు క్రీత్రోప్ట స్థితి గతులను బట్టి పదిమొద లిరువది దినము 

లవఅకుంబట్టును: అప్పుడు కట్టలను రోకళ్ళవంటి వానితో 

గొట్టినారనులాగి, నీటిల్లోనే గడిగి యార బెట్టుదురు నారదియు 

టకు యంత )ములున్నవి గాని వానియవశ్య మంత ౫ లేదూ 

చీక బెట్లి నారదీయుటవలన నంత చేటు ఖర్పునుగాదు, మణి 

యు వమజలనుగొనుట మాటలతో. బనికాదు, డబ్బు పెట్టూ 

బడి పెట్టుట కష్టము, నారనుళుభ పరచి రక ములగ నేర్పర 

చెదరు. ఈనారత్రో మృదువ్యస్త్రములును, చొ "క్కా-ల 

కుల బనికివచ్చుబట్టలును ముత గబట్టలను నోనిసంచు లను 

చేయుచున్నారు. ఈనారతోడను, నారతోంజేసిన వస్తువుల 

తోడను జేయువ్యాపారమువలన మనచేశమునకు లాభా మే 

కలుగుచున్నది, 

ఈమొక్క- పచ్చియాకులరసను విండియు, ఎండాకు 

లతో, గపాయముగాచియు శగరోగము, మూత కోశ రో 

౫ములకు నిత్తురు. 

 ధయరు:. మొక్క అడవులలో. బెద్ద చెట్లనానుకొని 

“జరుగును, అకులు అండాకారము అంచున అంపపు పండ్లు 

గలపుం 

_అల్పయక:---కొండ లమో౭ంద6 చెరుగు గుబురు "మొ 

క్క_- అకులు. బల్లెిసాకారము. . ళో 
న. | 
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పూత కి. గుబురు మొక్క. ఆకులు బక్లాపాకారము 

మూడు సపెద్దయీానెలున్నవి,. ఆకుల కోడుగువై పున రోమము 

లుగలవు. క ణుపుపుచ్చములున్నని. 

ముదనగింజల కుటుంబము. 

ఈకుటుంబములో గుల్మృములును గుబురు మొక్కలు 

ను గలవు, ఆకులు ఒంటరి చేరిక, లఘు పత ములు” సమాం" 

చలము, కొన్నిటికి. గణుపుపుచ్చములు న్నవి, పుపష్పుములు' 

మిధునములు, సరాళము, రత్షుక పత ములు ర్ ఉండును కొ 

న్నిటిలో నివి అడుగున కలసియున్నవి, మొగ్గలో అల్లుకొని 

యుండును. ఆకర్షణ పత ముతు 5; కొన్నిటిలో మా(తము 

శీ, రక్షక ప్మ్యతములు, 4 అఆకపు౯ఇణప[తములు, గలుగుచున్న 

వి, ఆకహ౯ణపత)ములు వృం'తాశళి త ములు ఇవి మెలివెట్టి 

నట్టుండును, కింజల్క_-ములు ఆక రణ పత ము లన్నియుండును.. 

గొడ్డుకింజల్క_ములుకూడ గలవు. కింజల్క్య-ముల మధ్య నై 

దు గంధికోశములున్నవి. అండాశయములో కి_5్ గదు 

'లుండును, కీలములు కి5. గింజలపై పొర తటుచుగా 

జక్క-లవలె వెడలె ఎ్రయుండును, 

మదనగింజిలు:= మొక్కలను హిందూసానమునం 

చెక్కు_వగాం బెంచుచున్నారు. ఈమొక్కయు నన్నిపై రుల వ 



"అనె శకాయలుగాయగాంనె ఎండిపోవును. దానిగింజలను, గింజ 

లనుండి తీసిన చమురును కొపధములలో వాడుదురు, ఇవి 

"రెండును, అన్నిరకముల మూత్ళవ్యాథధులకును బనిచేయును, 

మజీయు పుండ్ల కుగాని నొప్పులకు(గాని పట్టువేసిన య దగును, 

అడ విగోరింట :.. మొ క్కొ-యుం ౧న్నదియె,  ఇదిపడ్ల 

మేటి కనుమలపాీంతముల నెక్కువగాం భెకుగు చున్నది. గీ 

నికొమ్మ్హును న సీళ్ళలోనుడ కం బెట్టి ఆక మాయముబోం గొన్ని 

మందులు కలపి జిగటవిరేచనములు, అజీర్ణము, ఉబ్బు జబ్బు 

లకు నితురు 

" అసుపతులందు శ్ర(స్ర్రములు చేయునప్పుడు నొన్ని 

ట్రకుండ రాణెడు కొొకేను ఈకుటుంబ్టేలోని యమొకయమెొ 

క అకులనుండి చేయుచున్నారు, లమొక్క. లు మన జేళ 

ములో నొకటి రెండుచోట్లనే పెంచుచున్నారు కాని దివ 
ముతీయుట కు౯౫ 'ేశముల కే పంన్పచున్నారు, 

యా 

పరీరుకుటుంబము, 
gn 

' ఈకుటుం బపు ముక్కలు మనడేశములో నంతగా శే 

వు. దీనిలో గుల్మములు గుబురుయొక్క.బేగాని సుద్ద చెట్లు 
'భేవ్బు, ఆకులు అభిముఖము చేరిక, ఒంటరి చేరిక, కూడగల 
దు, నీనీకి కణుపుపుచ్చములున్నవి. కొన్నిటిలో నిని ముం 

శ 
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డుగా మాజయున్నవి, మిశ్ర) మపత ములు చరెంగుముూాడు 

చిట్టియాకులు కలిగియుండును, కొన్ని పక్ష నె ఖరినున్నవి.. 

ఒక్కొక కణుపునుండి ఒకటో రెండో పువ్సర్టలు వచ్చుచున్న 

వి, సరాళముగాను, అనరాళముగాను గూడనుండునుు ఈ 

పువ్వులలో తెలుపు, ఎజుసు, పసుపు తపస్సు వేయురంగు "బే 

దు, రత్సక పత ములు ర, కొంచము కోలిసియుండిన నుండ 

ను. ఆకర్ధణపత )ములై దు. ఇవికొన్నిటీలో మాత ముత 
వు, పువ్వులో పరము గలుగుచున్నది- కీంజల్క-ములు, 

ఆకర్ష ల పతములన్ని గాని, వానికి “రండు మూడు రటుగా ని 

యున్నవి. ఇవి ఆకర్ష అప్యతముబ సంటెియున్న విం గంజల్క.ము 

ల కాడలమిోంద6 బొలుసుకూడ గలదు, అంజాథళయము 

ఉచ్చము, నాలుగ దు గదు బుందును, 

పల్లరుమొక్క.:-=౫ డీ పరుగు పతిదోటఓను BK 

"గలదు. అదినేలమిోందనే బడియుండి గ శ్ల్మీభోం లనీ మనకు గో 

భరము కాదుగాని, ముళ్ళు) చ్చు కొనుటనలన నదియున్న 

టప్పుడు గహింతుము. ఆముళ్ళు కాయలకున్న వి, మనగ టు + అం టి oe 

గు)చ్చుకొనుటవలన దానికి లాభమే గలుగురున్నడి. కో 

యలమిందవముం, జక  అట్టుగ్నుచ్చుకొనుట "కీ రున్పదుచున్సు 

వి, మన కాలిలో గుంచ్చుకొనీన యెడల: దీని సాక ఆ “వి 



సరికేతుము. ఇవియే డానికిణావలసినది. కాయ అచ్చటంబ 
డీ ములచును. ఈరీతినే అవివ్యాపించును. ఉత కేణికాయ 

లు మనబట్టలకును, గొతైలు మొదలగువాని శరీరమునకు 

నంటుకొని వాస్టపంచునట్లు నివియు వ్యాపీంచుచున్నవిం 

ఎండుకాయలకపషూాయమును, పచ్చియాకుల రన మును 

మూత వినర్షన మప్పుడు కలుగువుంట శుక నపము “ముదల జె ఉం ్టి 
శసబొధల నివారించుటకు వాడుదురు, 

విలివిలికాయ కుటుంబము. 

.  ఈకుటుంబములోం జూలభాగమన్నియు గుల ఎముశే 
"ఆకులకు కణుపువుచ్చములుండును. ఒంటరిచేరిక్క లఘు ప్ర 
ములును మిశమపత ములునో గూడగలవు, వానిపై రో 
'మముండును, పుష్పములు సాధారణముగ సరాళముగానే 
యుండును, పుష్పమునందుం బఫతివలయమునందును దై శ 

సీకలవు. అయిదు రక్షక పత ఏమ్ములు, అయిదు ఆకర్ష అపేలే' 
ములు, వలయమున గదు కీంజ? ర-ములచొప్పున “బెండు, 

. శుసలును అండాశయమునందు = పసదుగదులు, అయిదు | 
ములును గలవు. కాయ ఎండు “య "పక్కుునానింయకంద 

-విచ్చెడుకాయ, MD 
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నిలిబిలి:_ చెట్టును దోంటలందుంబెంచు చున్నారు, ద్ 
నిపండ్లు మందుతో నుపయోగపడుచున్ననిం పండ్రరసముదీ 
శి పంచదా రయు నిళ్ళుమగలపి. సన్న నిమంటమింద6 జిక 
బడువరకు€ గాచి, ఇతురు, హూూలశంక కును, రక్రవిశేచన 

చామర చెట్టును దో౭టలందుం బంచుచున్నారుం 

వీని కిందల్క-ము లడుగున కలసియున్నవి.,. దీనికాయలుగూ 
డ మూలకంకకు గుణమిచ్చును, 

పులిచింతాకు:_మొక్క- నీటివార నేలమోద6 (బా 

కుచుండును, ఆకులలో మూడేసి చిట్టియాకులున్నవి. దీని 

'యాకులునీళ్ళ తోంగలిపి కాచి, వాచి పొక్కు... లెక్క నవోటను 
_ బట్టువేసినయెడలం దగ్గును, ఆకులత్రో౭గూరవండి తినిన అ 

'న్నహితవును గలుగును. 

సీరుగ న్నేరు: మంచినీళ్ళ తీరమున బెరుగును, ఆ 
కలకు. దొడిమలేదు ; లఘు పత ములు. పువ్యు లసరాళ 
'ముగ నుండును ; కాని చాల అందముగనుండును. . 

నారింజకుటుంబము- - -” 

నారింజుబెట్లు మనదేళ ములో బలుచోట్లనే "పెరుగచున్నవిం 

ఇది చిన్న నెట్టు. శొమ్ములమింద ముండ్లున్న వి, 

అకులు = ఓం టరిచేరి కం లభుపతఏ మన లెనున్న మిళ 9న పత్ర ములు, 



పత్స్ళము మొదట నొక అతుకు కలదు. ఆయతుకు వద్దకు దానిని సరిగా. క 
రునపచ్చును లఘుపత్సమెనచో నిట్లతుకుండదు. ఇది మిళిమసత) ము 
గాల బుట్టవలసీనది. చికు-డాకులో మూడు. చిట్లియాకులున్న వి దం? 

వానిలో మధ్య గానున్నృ చిట్టి యాకు నుంచి, ప9క్కానున్న ఆండింట్ిని 

తు9౦సివేయ ట్లుండునో, అశ నారింజఆకున్న ది, తొడిమ ఇటుపిక--ల౪ 

ఇెడలుపై యున్నది. ఆ వడలు పె తొడిమెఅక్కల వలెనున్న భాగముకాడ 
అక్రలవలెం బన్లిచేయును. పత్రము సమగోళాకారము. 'సమాంచలము ; దక్ష 

ముగానున్న ది. దానిలో గీంధికణములుండుటచే వాసన గలదు, 

వుప్ప మంజరి 2==కణుప్రు సందులందుండి మధ్యారంభ  మంజరులరం 
ప్రహములు సరాళము. సంపూణకా ము. 

ఫుష్పకోశము ఫాాసంయుకృము. గిన్నెవలెనున్న ది. నీచము. 

దళవలయము ఫాఅనంయుక్త ము, 5 ఆక్ర్షషకాణపతి మలు. తెల్ల 
గా నుండును. మంచివాసన లదు. 

కింజల్క- ములు : వా అసంఖృ ములు. కాడలు పొడుగు. పుప్పాడితి తు! 

లు శెండుగదులు. కింజల్క-ములమ స్య స శ్ళేరము గలదు. 

అండకోళము అండాశయము ఉచ్చము. పలుగదులు ౫ లమ, 

కీలము ఒకటి, లావుగనున్నది, కేలాగ్యము గుండము, ఫలముకండకా ఆమ, 

న శుక టుంబమునోని చెట్టమోా6ద ముండ్లుగలవు, ఆకు 
లు ఒంటరిచేరిక, మళమ పత ములు కొన్ని టిలోఒక్క_. టిమ్ 
చిట్టియాకుగలదు, ఆకులక్రు" సువాసన గలదు, ' పువ్సముం ల 
నరాశళములు సంవ్రూణకాము, పువ్నకోశము సంయుక సమూ, 
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ఆకషజాణ పత ములై దుః కింజబల్క_ములు పదియో అంతకం 

"బు, నెక్కు_వగానో యున్నవి. అండాశయమునందు. గదులు 

వాలగలవు, ఫలము కొండకాయ, 

నారింజచెట్లు కష్ట పి దేశములలో? శారుగును, 

ఇవిమన దేశములో చాలచోట్లనే సెపగుచూన్నవిగాని వీనికం 

కొల గమలాపలపుచెట్లు నెక్కు.వ న్ 9ద్దతో డై "పెరు వేయుదురుం 

ద్రిపియు, బతాయినారింజయు వేణు వేటు తెగలు, ఏనిలో 

మనము తిను ముత్యములు కాయ ముదరనప్పుడు, అండా క- 

యములో రోమములవలెం. గనుపట్టును. 

కమలాఫలపు గింజలను మళ్ళలోనాటి "మొక్కలు 

ఎకటి రెండడుగు అదుగలానె తీసి దూరదూరముగ౫ బాతు 

సరు. ఏడెనిమిది సంవత్సరములు వచ్చిన తరువాత కాయు 

స కారంభించును. ఇవినాగ పూరు పాంతముల సంవత్సర 

ఘునకు రెండుకావులు గాయుచున్న ని. 

బత యినారింజ : == చెట్లను నిశ్తైసెంతురుం వి నందు 

పగిలిన వానిక రకు కాల నారోగ్యము. నారిడలలో.. వాడ 
పొడిని 

క్కు పండ్రచర్మన్యులను కొపధములలో వాడ... ఈగింిల 
arn భాం య 

| , మూర్రవ్య
ానులా 

త స 

10 
ల CE 

Col 



నాగగొలు)ప. 
Wr | ఖ్ 

_.నాగగొలుగుచిన్న చెట్టు, పువ్వులు తెల్ల సంక 
వాసనగొను నుండును. లే 

మద్దిపాలుకు టుం బము; 

ఈకుటుంబములో గసల్మములులేవు, గుబురుముక్కో 

లును చెట్టును మా(తము గలవు, పని బెరడు చేదుగానుండ 

ను. ఆకులు పెడ్డవి, ఒంటరివేరిక, కొన్నిటిలో లఘుష్యతము 

లును గొన్నిటిలోం. బతవైఖరినున్న మిశమపత )ములును 



4 
ft 

J! 
i 
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౫లుగుచున్నని. పువ్వులూ సరాళము. పుష్పకోశమునకు 

కి.ర త మ్యలుగ లవు, అవి అల్లు
కొనియెనను, తాకుచునైన 

నుండును, ఆకర్షణప్యత్ర ములు 3 5) ఇవియుమొగ
్గ లోC బుహ్మ 

కోవ పు తమె్యలుండి నక్త్రయుండును.
 కింజల్క-ములు, ఆక ర్థ 

ఇపత )ములన్నిగాని, అంతకు శెట్టింపుగాని యుండును, న 

న్నిటిలో మా(త ము అసంఖ్యము
లు గానున్నని. కాడల కడు 

గున నాక్రపొలుసుండిన నుండును 
పుప్పొడితిత్తులు నిడివి చె 

క్రపునాకారము. అండాశయములో నండము ఒకటియ్ 

యుండును. 

మద్ది శొలు చెట్టుబెరడును కూవధములలతో వాడు 

దురు, ఈచెట్లనుండి గుగ్గిలమువంటి పదార్గ
మొక టి వచ్చును. 

చెరడున కం“ నిదియ్ "మంచిపని చేయును. ఇదినీళ్ళలో
ంగలు 

దు కొన్ని(దావక ములలో౭గలపీ 
మూశ ) వ్యాధులు, E54 

దగ్గు, జిగటవిెేచన ములు ఇబముదలగు జబ్బులకిత్తురుం 

గారషెట్టు---రాతి నేలలందు! పరుగును, దీనివండూ 

గుంజు శాకిమట్రీ పండువలెనే చరట్రన్యాధులకు 6 బనిసోయునుం 

'మెసాక్సి కుటుంబము, 

ఈకుటుంబమునందుం జెట్లును గుబురు ముక్కలును 

౫లవు. ఆకులు, ఒంటరిచేరిక, ఏం మపత గులు ర 



సీచిట్టియాకులు గలిసియైనను, విషమభిన్నముగల బతువై ఖా 

రినైన నుండును, పువ్వులు చిన్నవి. - -సఠాళము మిధునవు. 

మృములు ఏకలింగ పుష్పములు కూడ ( గలవు, పుష్పుకో ఈ. 

మునకు 3-6 తమ్మెలుండును. ఇవి మొగ్గలో నల్లుకొని 
మైనను ఒకచానినొక టి తాకుచుసై న నుండును, అక పుజా 

ఉవతగములు "9-6 గలవు. కొన్ని టిలోమాత మదుగునల 
కలసియున్న వి, కింజల్క_-ములు ఆకసక౯ణ పత ములన్ని ఈ 

అంతకు: “రెండు రెట్లోయుండును. కొన్నిటిలో నివియన్ని యూ 
సమముగా లేపు. "అండాశయము లో 2.5 గదులున్నవి. సా 

ఛారణముగ రెండేసి అండములుండును, సృంభసంయోణ 

ఘు. ఫలము ఎండుకాయ, పగులదు. | l 

మైసాక్షీ చెట్లు హెందూస్థానమున౦ం బెక్కువగాంబెరుగం | 

చున్నవి, శీతకాలమందు వానిమోంద నాట్టు పెట్టిన యెడ 
ల జిగుగువంటిపదాధకాము వచ్చును. అది పరిశుభిము?ా- 
నున్నయెడలం గొంచముపచ్చగానుండును, దీనినెవధము " 
లలో వాడుదురు, ఇదిమిక్కిలి చేదుగానుండును గాన లోప ' 
లకు పుచ్చుకొన లేరు, కడుపు ఉబ్బుట ఎక్కిళ్ళు మొదలగు. 
వానికి, చేహమునున రాతురు, 'అదిళరీరమును గట్టిగానంటు . : 
కొనును. 
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బాలింత బొలము;చెట్లు మనజేశములో నంతగా 

'లేవు- ఈ చెట్లనుండియుజిగురువంటి పదాధ౯ాము వచ్చును, దీ 

నిని ని భూషధములలో వాడుదురు. 

నల్ల రోజను:= చెట్లు పడమటికనుమలగ్వర నెక్కు_ 

వగాం బెరుగుచున్నవి. 'వీనినుండి వచ్చు జిగురు వంటి పడా 

థ౯ాముతోో దగ్గుమొదలగువానికి, గుంజెలుమోంద పట్లు వే 

యుదురు. . 

ఫరంగి సాంబాళణి: చెట్టు కొండ లమోాం౭దం బెరుగు 

ను. దీనినుండియు జిగురువచ్చును. దినిని పొడుముగొట్టి పం 

చణారకలపి సీళ్ళలో వేసి పుచ్చుకొన వచ్చును. అజీణ౯విచే 

వనము మొదలగునవి కట్టును. ఈపొాడిని ముంచినూ నెలొ 

న నను గసగసాలనూనెలొ చె నను, గలకికాచిి.. వడగటి, 
చా న్ ల 

తలకు రాచుకొనుచున్న. యెడలం దల వెండు్రకలు “జృరగసనుం 

“=. అండుగపిసను:-ావెట్టును చై సె దానివలెనే యుండును. 

ఈపదాధ౯మున కొకవిధమగు సువాసనగలదు, దీనిని గుగ్గి 

లము సాంబ్రాణి పొగవేసినట్లు పాగవేయు దురు, ఈ చెట్టు 

కలప గట్టిగానే యుండును. దీనితో తఅుచుగాతేయాకుంటబె 

ట్రుటకుం 'బెశ్చైలు వేయుదురు. వంట చెటుకుగాం గూడ బౌ 

గుండును ల 



. వేపకుటుంబము, 

వేపచెట్టు మనదేశమందంతటను 'బెరుగుచున్న ది. 

అకులు---జం టరిచేరిక, కణుపు పున్సములు లే వు, మికమపశ్రిన్న 

లు పశువై ఖరిం'విషమభఖిన్నము, చిట్లి యాకులు బల్జెపునాకారమ్ము మొడ 

లునంకరగానుండును. కొన వాలముగలదు. అందున టంపప్రపండ్లున్న 

వి. రెండువై ప్రల నున్నగ నుండును. 

చిన్నవి. 

పుష్పకోళము:---సంయుక్తము 5 తమ్మెలుగలన్ర, తమ్మెకోన గుం 
ద9ిముగనుండును నీచము. 

దళపలయము--- ఆక ర్షణపత్ఫములు ర్ నిడివిపొకఫు నాకారగము 

కిం జలములు :---కాండలన్నింయయ 6 గలసి యొకగొట్ట మవతె శేర్ప 

డియున్న వి, ఈగొట్టములోపలివై వున పుష్పొడీతి త్తులున్నవి, 

౮ అండకోళము;--అండాళయము, ఉచ్చుకు. 8 గదులు, అండా 
శయముచుట్టు. బశ్ళెరముగలదు. కీలము ఒకటి సన్నముగానుండును. 
ఫలము లో"ఫెంకుకాయ, 

ఈకుటుంబ ములో విసారము వృతములే గలవు, 
ఆకులకు (6 గణుపుపుచ్చము లుండపు, ఒంటరి చేరిక, సాధార 

ణముగం బక్షవె ఖరి నుండును. చిట్టియాకుల "మొదలు 
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వంక రగానుండును, పుష్పములు చిన్నవి. రతుక పతే ముల, 

ఆకషకాణపత ములు, అయిచేసి కలవు. అవికలసియెనను 

విడివిడిగానై నను నుండును, కింజల్క_పు కాండలన్నియు. గ 

'లసి ఒకగొట్టమువలె నేర్చడును. ఈగొట్టముయొక్క- లోప 

లి వై పుననే పుప్పాడి తిత్తులు గలవు. అండాశయము చు 

టు బళ్లేరము గలదు. అండాశయములోం దణుచుగా నె 

దు గ దులుండును, 

వేపచెట్టు:._మిక్కి-లి యుపయోగమయినది. అకులు 

పువ్వులు కాయలు గింజలు, "వేరులు అన్నియు న "పధముల 

లో. బనికివచ్చును, చెట్టు బెరడును, చేరుబెరడును 'బేంత శా 

యలును కొన్నిజ్వరములకు మంచిపని చేయును. వేవనూస. 

చర్మ వ్యాథులకు మంచిది. ఆకుల కపోయముతో పుండ్లు 

కొడుగవచ్చును. స్పోటకము మొదలగు వానికిని అకుల రన 

మును బూయుటమంచిది. పువ్వులు అజీణ౯ామునకును నీరస 

మునకును బని చేయును. మజియు వేప “కల్లు” కయకున్సు 

కుష్టునకును గూడ మంచిపని చేయును. ఈకల్లు ఒక్కొక్క 

ప్పుడు చెట్టుచివరనుండి సవించును. ఇట్టిదానినే తీయుటకు 

చట్టుముదట( గొంత తఫవ్వి మంచి వేరుమూ:౭ద నాటు"పి 

టి చానికి౦ద నొక పాత ను బెట్టుదురు. దీనిలోనికి రనము 

' దిగును. వేపకలపయు మిక్కిలి గట్టిగానుండును. బళ్ళు; నా 
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గళ్ళు, పడవలు మొదలగునవి వేయుదురు, వేపచెట్టు గాలి 

ని శుభ పరచును, .. అది ఎక్కువగా నున్న చోట్ల 66: కల 

రా” తక్కువగా .నున్నది, ఇవి చల్లని నీడ నిచ్చును, 

తురక చేప: చెట్టును 'బెద్దవియె. వీని యాకులు ద్వి 
భిన్నముగను తభిన్నముగను గసూడ నుండును, దీనివేరు, 

బెరడు గింజలనుగాడ కొందతాపధములలో వాడుదురు. 

చీనిగింజలతో తావళమును జేయుదురు, 

: బిళ్ళుచెట్టు ;ఎఎఎలాతినేల లందు బెరుసను, ఆకులు 

పతవై ఖరి చిట్టియాకు. లిబువది జతల వజకునుండును టీ 

ని కలప బాల బాగుండును. 

గారుగు :శెట్టు మిక్కిలి "పెద్దది, 'వేసవికాలమం 
దుః బుష్పీంచును, దీనికాయలను తిందురు, 

“వల రసి :--పెదవెటు, శీత కాలమునందు. బుమ్బీంచు 
cn ~~ లు 

ను, దీనిజెరడునుజాల చేపలుదడు నెచ్చటనై నను' చేసినచో 

నోవిసెకితేలి త్వరగాం బట్టువడును.. కలపయు బాగుండునుం 

' చిన్నవల్ల రసి, :-కొండీలవద్దం జెరుగు చిన్నశాట్టం. 
ఆకులకు మూడేసి. చిట్టియాకులున్నవి. 

* ఇ a 
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మాల్కు-౦గులి' కుటుంబము, 

ఈచిన్నకు టుంబములోం జట్టు. గుబురు మొక్క-లు 

గలవు, ఆకులు ఒంటరి చేరికగానై నను, _ అభిముఖచేరికగానై 

న నుండును, అ విమజ్హి యాకులవలె 'బికుసుగానున్నవి, పువ్వు 

లలో మిధున పుహ్నములు, ఏకొలింగపువ్పములు కూడంలగలు 

గుచున్నవి. పుష్పకోశముచిన్నది. నాలుగైదు తమ్మెలు 

అల్లుకొని యుండును. కాయ నంటుకొని. పువ్వుక్రో 
ఛము స్థిరముగా నుండును, ఆకప.జాణ పత )ములును నాలు 

గో అయిదో యుండును. కొన్నిటిలో అేకఫోవుటయుంగలదు 

ఇ్రవియు నల్వుకొనియే యుండును | కొన్నిటిలో బ ళ్ళరమునం 

టియున్నవి, కింజల్క-ములు ల ము. ఈ కాండలు వెడల్పుగా 

నుండును, అండా శయములో గదులు కి యొ, 5 వజకులటల. 

పు. ఒకక దానిలో రెండేసి అండములుండును, కీలము. 

పొట్టిగానుండును. గొన్నిటితో లేనే లేదు. కీలాగ౦ము 5) 
భజాశారము. 

వమూల్క-ంగుని == మొక్క జినా న ఆనుకొని షొ 

దవలెం జెరుగును. ఆకులు అండాకారము, పువ్వులు ఛిన్న 

ని, పచ్చగానుండును. దీనిగింజలనుండి తీసిన చమురును నా 

వధములలో నుపయోగించుదురు, ఉబ్బుజిబ్బులకి ది గుణమ్మి 



మొలాగాంగుని. (పున ముల్లు ఫలములు) 

చ్చునుః మజియు గిం జలలోను, నూనెలను గూడ జ్ఞాపక 

శ కి నెక్కువ. చేసెడు గుణము గలదు. 
4“ ఆట్. లా, గో ళ్ ళు ॥్ ‘ 

చీన్నుచింటు :=పొదవలెం బెరుగును, గట్టిముండ్లు 
సలవు పువ్వులు లీత పసుపురంగు ఇదికంచలుగాను, ఎండీ 

సో పిదపం 'బొయిలోనికి. దప్ప, మజెందులకును బనికిరాదం 
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'పెద్దచింటు :---చిన్న చెట్టు" దీనికిని ముండ్షుగలవుం 

ముండ్ల మోద ఆకులు పువ్వులు గలవు, కాపున నవి కొమ్ము 

లు మారుటచే నేర్పడినవని భావింపవలసియున్నదిః దీనిపువ్వు 

లు లెల్ల గానుండును. 

నిరజ :-----చిన్న చెట్టు ముండ్లు లేవు, ఆకులు అభిముఖ 

వేరిక, పువుర్చిలు చిన్నవి. పనుపుగలిసిన ఆకు పచ్చరంగుగా 

నుండును, 

చేనుకు ర్రుంబము. 

రేగు కుటుంబపు ము క్క-లు పిపంచమునందంతట 

ను గలవు. ఈకుటుంబ ములో. బెద్దచెట్లును గుబురు మొుక్క- 

లును నున్నవి. చాలవానికి ముంధథ్లుగ లవు, ఈముండ్లు క్ు 

పు పుచ్చములు మాజుటచేం గలిగినవి. ఫాన్నిమొక్కాలీము 

ఖృసాయమున6 బెడ్డ చబ్లపి నగంబాాకును. ఆకులు ఒంటరి 

'ోరిక, లఘు పతములు, కొంచము దట్టముగను వితుసున 

ను నుండును, పున్లక్షలు చిన్నని. కణుపుసందులనుండి మధ్యా 

రంభ మంజర్తుళుగం హబ్టుమున్నవి. అయిదు. రకుకోపత ము 

ఖఎను అ్రయదు కింజల్క_-ములు గలవు, ఈకింజల్క-ములు. అక 

సవాణపత ముల కెదురుగా నుండును. కింబల్య-ముల మధ్యం గ 
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బ ళ్ళేరము గలదు, సాధారణము నండాశయమునందు వూ 

డు గదులుండును. కొన్నిట్ కాయలు ఎండు కౌయలు, కొన్ని 

కండ కాయలు, 
= +4 

శేగుచెట్టు :---మన దేశము నందంతటను బెరుళు చూ 

న్నది, దీని యాకులకు మూడు చెద్దఈనెలుగలను. అండా శ 

యమున రెండు గదులు మాత /మున్నవి. ఈచెట్లలో ఆం 
డు మూడు రకములు గలవు. కొన్నిటిపంన్లు పెద్దవగను, కొ 

న్నిటివి చిన్నవిగను, కొన్నిటివి కోలగను నుండును. కోల?ళ 
నున్నవే యెక్కు_వరుచిగా నుండు నందురు ఈ చెట్టు. బెరడును 

జర్మ్హములు బాగుచేయుటలోను నీలిమందు వేయుటలేను 

వాడుదురు, పండ్లును కుెహధథములలో నుపయోగింతురు. పెజ్జ 

చెట్ల కలపయుం బెక్టైలు మొదలగుపని చేయుటకు బా 
గుండును, 

రక్ష వల్లి :---(సురలతీంగె) చెట్లపై నెళ-బా) కెడు ce 
ద్దతీం7గ, ఆకులు తీంగకు రెండువై (వుల చేయుండును. అంచు. 

న అంపపు పంజ్ఞు గలవు, పువ్వులు చిన్న పి ఫంగటగు వాననో 
గలదు. దీనివేరుబెరడు కెపధములలో వాజ్కివురు, కొన్ని 

జ్వరములకుః జరట్రవ్యాధులషు, సీరసమునకును బసీళై 
' a 

శ (| కీ 
క్ష్ 

స - 
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పొరకి:---- పెద్దతీంగెం ఆకుల పెనెతుగ మెత ని రోము 

ములు గలవు. పువుషలకుతొడిమలు లేవు. కౌయనల్లగ నుం 

డును, దీనిని తినవచ్చును. | 

గోటి: చిన్న చెట్టు. ఆకులు కొంచము గుండము 

నుండును. అంచున నన్నని అంపపుపండ్లుగలవు. వానిపై మె 

క్ర నిరోమములు గలవు దినికలప నారింజరంగుగను గట్టిగా 
అనాలి 

ను నుండును. 

చాక్షకు టుంబము. 

ఇగ యొకచిన్నకుటుంబము. ఇందులోని మొుక్క-లు 

బాలభాగము నులితీ౧లమూాలమున 6 బోకునవియె. ఈ ను 

లితీగా లాకుల జెదురుగనున్నవి, ఇవి (పకాండము యొక్క 

మారురూపములుగాని యాకులయొక్క- మారురూపములు 

గావు. (పకాండ ము పలకలుగానుండును. ఆకులు ఒంటరిచే 

రిక, లఘుపతములు, నృంతముమిాందను గొన్నిటిలో నులి 

శీ గాలుగలవు, అది వూ ర్హిగ నట్లుమారుటయుగలదు. పు 

ప్పములు మిధున ములేకాని, కొన్నిటిలో మాత) మేక లిం౫ 

వువ్నములున్నవి, ఆక రణప(త ములు నాలుగో, అయిదో యు 

న్ని. అవిమొగ్గలో నొకచానినొకటి తాకుచుండునుం కింజ. 

'ఇ్మములు ఆకర్ష ణప(క్రము లెన్నిగలవో, అన్నియే యున్న 
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వి. ఇవివానికెదురుగానుండును. వీనిమధ్యనొక పళ్ళెరము కూ 

తగలదు. అండాశయమునందు గదులు ఆటువబుకు గలుగు' 

స ద్ టె, ఇ అధ జ . షి యుండును. కొన్నిటిలో కలమువా్ట్టగా న్నది. కొన్నిటిలో: 

నదిలేదు. ఫలము, కండకాయ. 

దాతు. 

పదాతి మశ ముక్క-లుగావచ్చును. అవి సుమారు తొ 

మ్యిదంగుళము లెత్తుగా నున్నవ్వుడువానినిదీని, జనుముతో డద 

ముషనేసి, ఎజువు'చేసిన తోంటలలోం ౧యుదురుం. వానికి నా 

లుగైదు దినములకొకమూరు నీళ్ళుపోయుదురు. ఎది గెడుతీ( 

లుపాకుటకు దగ్గరచేమైన పాతవలెను, తీటుచుగా "బాడినకో' 

దాికతీలాలు:వికివిగా ఫీశ్ర. 

లదేశములలోం చెరుగసను, వాని! శే 

మగారలికూడదు. చెన్న రాద్యమునందు 

వానిపంట మిక్కిలి తక్కువ మన బేళ 

ముయొక్క. యితరభాగములలో నచ్చ 

టచ్చటం బెంచుచున్నారు, దాగితపం 
డ్రాలో? జాలరకములు గలను, తీగలను 

విత్తులమూలముస ( గాక, కొమ్మలను 

గోసి సి వానినిపాతియే విరుచే' సెదరు, ఓ హై 

క" యడుగు పొడుగుగా నున్నకొవ మ్మమో్ం, 

ద సుమారు నాలు దు "వయ్యులుండ =. 

చ్చునుం. కొమృ్య్రను అడ్డ డముగా, “బాతిన 
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మ్యలను బాతుచున్నారు, 5 అడుగులెత్తు ఎదిగినతరువాత తీ 

గాల చివరను కతి రింతురు, అందుచే పశక్క_లనుండి కొమ్మ 

లు బయలుచేరును, వీనిభోం గొన్ని టినిమాతముం చి మిగి 

లిన వానిని కరి రించిన తురు, కతి రించిన నాలుగ దు వార 

ములకు పువుర్ణలు పూసి కొయలుకాయ నారంభించును. పూ 

సినప్పటినుండియు నీరుపోయవ లెను. 

అంగళ్ళయందు అమ్ము కిసిమిసి పంగ దాక పండు 

వేరువేరు రకములు. ఈపండ్రను జ"పధములో వాడుచున్నా 

రు, వీనినుండి సారాయి (బొందినిగూడం దీయుదురు, 
న ల్రీరు: వెట్టుమోంద బాీకుచుండును, దీనిక్ని ను 

లితీగలు గలవు, ప్ర కాండము అకు పచ్చగనున్నది, లేంత గొ 

మ్మలను ముక్కలు ముక్క_లుగాం గోసి, ఎండ బెట్ట నీళ్ళలో 

గాచి ఆముక్క_లను రెండుమూడు? *నలు సున్న ఫునీ; 

గూడ కాచుదురు. అప్పటికి వానిదురద పోవును. ఆము 

వ బంచదారనీళ్ళలోం గలవి, అజీర్లమును బోగొట్టుటకునింల 

రు. కొన్ని జబ్బులకు న'ల్లేరుతో వడియములు బెట్టి వానిని అ 

న్నములోం గలుపుకొని తిందురు, 

, బజ్జి బచ్చల: ] వట్ట నే జ్ఞ గును న్నది, దీని es 

సలనుగాచి కురుపులకు తర్పిరగా చితుకుటకు పట్టుజేయుదుళో 
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మారాటతీం౫;.... అడవులలో? జెట్ల్టమిోాంద (బాకు 

మందును. ఆకులకు కణుపుపుచ్చములు గలవు ఎట్టని చిన్న 

చిన్నపువ్వులు పూయును. 

కన పతీంగె:---బల్ల బరుపుగా నుండును. పువ్వులు 

తెలుపు. 

కుంకుడు కుటుంబము, 

కుంకుడుణెట్టు మనదేశ ములో జాలచోట్లం జరుగుచున్న వి. 

ఆక్షలు?ా మిళ)మ పత) ములు ఒంటరి చేరిక కణువుఫుచ్చుములు లే 

వుం చెట్రియాకులు మూడో, నార్హ్యొ, అయిదో యుండును. సమాంచలము 

వినమనేఖపత్యిము. దట్టముగాను బిరునుగాను. నుండును. కొనసన్నమాు, 

బకొకాకకావ్వడు ఖని తము. 

స్రవ్ప మంజరి; -ాకొమ్మలచివరలనుండి రెమ్మ గెలలు, కెల్లీనిచిన్న్య 

పువ్వులు, .చేటికలు గలను. పువ్వులకు వాసనలేదు. 

వుష్న్పకోళశము;:--- రక్షక పత్రములు 5 సమముగా నుండును 

నీచము. 
దళవలయము?--- 5 ఆకర్షణపతములు, _సమముగానుండును. “| 

పైన రో మములుగలన, 

కింజల్కయులు 8 పొట్టివి, కాడలయడుగున రోమములు గలవు, 
వుస్పాడి తిత్తులు ౩ గదులు, కింజల్యామలచుట్టు చ+్థిరము గలదు, 
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అండకోళ యు :-- అం డాళ యము ఉచ్చము. మూడు తమ్మెలు “ల 

ఫు, కీలము 1 గుండగియ. క్రీలాగిము గుండము. గింజకు బీజపుచ్భము 

గలదు. 
కాటంగచెట్లు అడవులలో చెరుగుచున్నది. 

ఆకులు $---కొమ్మల చివరలనుండును, ఒంటరిచేరిక. మిశజు పతి 

యులు 8” అం! ము16”. అంంధళములవజుకుం బొడుగు, చిట్టి 

యాకులు మూడు నాల్లు జతలుండును. వీనికి దొండినులేదు. బ ఖైఫు వా 

కారము. సమాంచలము. నెండు వై ఫుల నున్న గానుండును, 

ప్రహ్పృమంజరి :- లేత కొమ్మలమో (ద కణుపు సందులనుండి వచ్చు 

చున్నవి. వీనిలో మిభునపుస్పములో పురుషు పుష్పములో గలవు, 

పురుషఫుస్పృ ము. 

ప్రప్ప కోశము ;--సంయుకృము. గిన్నివలె నుండును. 5 దంత 

ములు గలను. నీచము. 

దళవలయము :-తేద్కు 

కింజలగ- ములు ; 6 కంలు నెకళ్టూవ యున్నవి, పాడంగుగా నుం 

డును. పఫుప్పాడి తిత్తులు శండు గదులు, కింబలగ్రాముల చుట్టు బ్య్లైర 

ము గలదు. " - 

అండకోళము గొడ్డు అయినది. 

మిధున ప్రవ్నము :---పఫుష్పుకోళశము, దళనలయము కింజల్య-ములు 

పై చానిలోవలెనే యుండును. 

అండటోళము :--- అండాశయము ఉచ్చము తి గదులు, అంజాకా 

“లము. కీలముపొట్రి. కీలాగరిము మూడు-బీలిళలు. 
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ఫలము లో "పెంకుకాయ, జూజికాయంతయుండును. రెండో, మూ 

డోగింజలున్న వి. 

ఈకు టుంబ పు చెట్టు ప్రపంచమునందన్ని చోట్లను ॥ 

లను, వీనిలో చెట్టు, గుబురు మొక్క_ లేగాని గుల్మము ల 

తగా లేవు, ఆకులు "ఒంటరి చేరిక, కణుపు పుచ్భములుండవ, 

పుష్పములు చిన్నవి. రతుకపత ములు, , ఆకవణణ పత) 

ములు అయిడె దు గలవు, కింజల్య-ములు నాలుగో, నిమి 

దో యుండునుగాని, అయిదో, పదో, యుండవు. కిం జల్క 

ములచుట్లు నొక పళ్ళరము గలదు, సాధారణముగ గింజల 

చీజపుచ్చము లుండు చుండును. 

' కుంకుడు చెట్టు మన్యములందును అడవులలో 

జెరుగుచున్నవి కానివాని నెవరు క 0ద్ధతోం బెంచునట్టులే 

దు. కుంకుడుకాయలను చిరకాలమునుండియు బేవాము థ 

ద్దుళొనుటకు నుపయోాగించు చున్నాము. సబ్బుకం కె మంచి 

దని వీనితోడనే శాలువలను, పట్టును ఉతుకుచున్నారు. వె. 
డి బంగారు నగలును గూడ ముజికివదలుటకు ఏనితోం దో 
మెదరు, మజియు వఏలకశాయలనుకూడం గుంకుడు రసముతో 

రుద్దుదురు. 

కాటంగచెట్టు :----అడవులలో. బెరుగుచున్నది, దీని 

గింజలనుండి విలువగు చమురు వచ్చుచున్నది. ఈచము కౌ 
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పధములలోం బనికివచ్చును కొబ్బరినూనె ౫71 దలకు రా 

నుకొన వచ్చును. దీవిళూన రాసుకోొనిన( దలవెండు9క్లలు 

బాగుగ బెపగునందులు. లక్క (నిచ్చు పురుగు దీని యా 

కులండిని జీవింపంగలదు. ' , 

ఉల్లెననీలో గుల్మము. కొమ్మలస హాయమున బి 

ద్ద చెట్లపై 'నెగ్యబాకును. ఆకులు మిశమ పత 9ములు. వీని 

కి నిదగ న్నే రాకులవలె స్పర్శ: క్టునము గలదు. గింజ'ప హృ 

దయాకారముగ తెల్లని మచ్చయుండును. ఈమచ్చను బ ట్లో 

దీనిని సులభముగా గుగిజాంవనగును. 

అరిష్ట చెట్టు పెక్కు..చోట్ల నిణువది యడుగు లె 

తు పెరుగు చున్నది దీనికాయలను గుంకుడు శాయలవలెనే 

వాడుదుటు. 

ఏవ. రాసి :కొండబమోా౭దం సేరుగును దీనిమా') 

ను చాలాపొడుగుగాను లావుగాను నుండును, కలపయు గ 

ట్టిగా నుండునుగాన అన్నిపనులకు బనికివచ్చును, 

తాటకి వా చెట్టు కొండలమిోాం:దం జెరుగును దీని వం 

డ్డ తిందురు, వేళ్ళతో విరేచనములు కట్టుటకు మందు 

వేతురుం 

కొరవి: దా చెట్టు కొండ లమింద నుండును, దినికలప 

"తెల్లగా నుండునుగాని అంత మం చిదిగాదు, 
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మామిడి కుటుంబము. 

' మామిడిచెట్టు మనదేశమునం దంతటను 'బెరుగు ముఖ్యమా వృృయుము 

అలో నొకటి. ఈచెట్లలో. జాలరక ములు గలవు. మాను, ఎత్తుగను లావు 

నను చెరుగును, అడుగననున్న కొమ్మలు అడ్డముగ వ్యాపించును. శార్ 

జు కొంచెము నల్లగానుండును, 

థి 

మామిడిపు వప "పెద్దదిగా 6 జూపంబడినదిం 

ఆకులు : ఒం టరిచేరిక. లగుపత)ములు. కణుపు ఫపుచ్భములు లేవు, 

.బళ్లిపాకారమ్యు. కొన్ని సమగోళాకారము కొన్ని అండాకార ముగ 

.గూడలోలవు, బిటునుగాను, నున్న గాను నుండును. సనూంచలమయు, కొన 

సన్నము, కొన్నిటిలో గుండిముగను, గొన్నిటియందు వాలమున్సు, 

. గలద్బు ' 

స: ఛ్రప్పమంజరి = కొమ్మలచివరనుండి "రెమ్మ లలు, వువ్వులు చ 

న్నవి, కొంచెము పచ్చగను గొంచెము ఎలు పుర గుగను నుండును, మిధ 

ఫ్రవ్నములును ఏకోలింగప్రుహ్ప ములును గలవు, ens 
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ఫువ్చుకోశ ము :--రతుకషతంములు 5. నిడివి చాకపొకారము 

నీచము. 

దళవలయము :-- అయిదు. అకవక్షాణపతిములు. బళ్లైపాకారము. 

రక్షకొపత మలకం క శెట్టింపు పొడుగుండును. వీనిమి(ద "నెజ్జని చారలు 

గలవు, 

కింజల్క-ములు అయినను, ఒకప'శ్లెరము మీద నున్నవి, వీనిలో 

నొకటి యెొకురావ పొడుగుగ నున్నది. దీనికే పుప్బొడితిత్తిగలదు. మిగిలి 

నది గొడ్డు కిం జలగ్రాములు, 

అండకోళశము అండాశయము ఉచ్చము జకగది, కీలము 

ఒకటి. ఇది అంజాశయముయొుక- యొకపకు-నుండి వచ్చుచున్నది. 

క్రీలాగ ము కొంచెము వంగియుండును. ఫలములో పంక కాయం 

పురుషవ్రుష్పుము :---ఇందు అండకోళములేదు. ఉన్నను నొడ్డయి 

యున్నది. 

ఈకుటుంబపు చెటయందు. గొంచెము జిగురుగానుం 

డు రనముగలదు, అకులు ఒంటరిచేరిక, కణుపుపుచ్చము 

లుండవు, సాధారణముగ నన్నియు లఘుపతములు, ఇవి 

విటుసుగానుండును,. పుపుర్తిలు చిన్నవీ. సరాళము ఏకలిం 

గవుప్పములు మిభు నపుప్పమ్వులు గలవు, అండాశయము 

చుట్టును గంధి కణములు గల. పళ్ళరము గలదు. దీనిచుట్టు 

ను ఆక పజ౯ాణపత్ములన్ని కింజల్క-ము లుండునుు ఫలము 

సాభారణముగ లో పెంకు కాయ. 
నటన ఆ 
౯ 
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మామిడితోంటలను మన బేశమునం దంతటను బెం 

చుచున్నారు, వానిలో. జాలరక ములు వచ్చినవి. ఏరక మప 

యినను కుంకనుండి మొలచునుగాని యాయొల చిన. చెట్టు 

పండ్లు మంచివి కాకపోవచ్చును. మంచి కుంకలనుండి ఇెడ్త 

చెట్టును, తక్కువరకము కుంకలనుండి మంచిచెట్టును [హా 

వచ్చుట కలదు. కావున మంచిరకము వచ్చునని రూఢమూూ 

వుసికొనుటకె అంటుగప్పైదరు. కెంకలను చాతి ఆచిన్న్న 

“మొక్కా లెడాది యెదిగినపీమ్ముట వర్ష కాలమునందు నంతా 

గ క్రైదరు,. ఈ అంటులను వర్ష కాలములోనే దూరదూరముూ?ళ 

"వాతుట మంచిది, అందులకు ఇజువదియడుగుల దూరమున 

మూడేసి యడుగుల వెడల్పున గోతులుదీసి ఎరువువేసి మదా 

కలు పాతుదురు. ఆబునెలలవణకు వానికి నీడ యుండ వలూ 

యును, ఆమధ్య ప) దేశము లందు నేదయిన ఎసరు జల్లిన న 

జల్రవచ్చును. అయిదేండ్లలో. దోంట కాపునకు రాగలదు 

బ్రంతవణకును అప్పుడప్పుడు నీరు పోయుచుండ వలెను, 

మామిడిపండ్ల రుచియు, కోయల యూరుగాయలును,. 

అంద జెటిలినచే, మామిడి కలప గట్టిగానుండును. తలం. 
పులు, ద్వారబంభ ములు, తెట్టేపడ వలు గూడ జేయుదురషల, 

నల్లమందు నీలిమందు, తేయాకును బెట్టుటకుం జెశ్చులను. 
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నలజీడి 

కును ఉబ్బనము దగ్గనకును కొన్ని చర్మవ్యాధులకును, సు 

౧రోగనుంలకును బనికివచ్చును, గింజలునొెక్కి 'ఆరనము 



రాయుదురు, సూదితోనై నను సన్ననిపుల తో నై ననుగీయ 
చలెనుగాని అంత మేరయు రసము పూయ రాదు. పొక్కెక్కి. 

న యెడల దానిని పొడిచి చీముకారనిచ్చి పిండి గట్టుట మం . 

చిది, ఈగింజలతో మందుచేసి లోపలకుం గూడ నితురు, 
కొందబు గింజలను బేడతో గలకి కాచి నీళ్ళతో నడిగి లో 

పల కిచ్చెదరు గాని అది మంచి పద్ధతిగాదు. ఈజీడిగింజలను 

గల్ప్పములో నూరుచు జీడిమామిడి గింజల పప్పును గలపు 

చుం దేనెను వేయుచునూరి తగుమోతాదులుగ లోపలి 

కితురు, 

గింజల రసము బట్టల కాన వాళ్ళు వేయుటకు: బనికి 

వచ్చును, కొన్ని చోట్ల బట్టలకు రంనగువేయుటలో. సూడ 
పనీని నాడుచున్నార్సు ోచెట్లను గీయ్లు నబ్రన్త న్రంక రనముజ 
వచ్చును ఈరనము న్ నజటకాగ్నేము 9? జేయు దురు. 
Em Mn. md NT 

కాక రశింగు ; చెట్లు పాం మాలయూా పర్వతపాంత 

ముల మొలచుచున్నవిం ఈశట్లపై పొక్కులు పొక్కులు 

వంటివి గలుగు చుండును, పీనినొవధములలో వాడుదురు, 

శొన్ని చోట్ల రంగు వేయుటలోను వీని నుపయోగించు , 
చున్నారు 
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బడ్డ నెట్టు నుండి జిగురువచ్చును, ఈజగురును "బె 

రడును మందులం దుపయోగింతురు. బెరడుతో. గాచిన 

కపాయము నోటిపూ-తకును చిగురు, లుబ్బుటకును బని 

వేయును, 

ఇవురువూమిడి :—చెట్టుచాల పెద్దదై యున్నప్పు 

అప on ణా డొకొ-క స్వుడు జిగురు కార్పుచుండును, జిగురంతయు (మా 

ను మొదట (కింద పడి యుండును ఈజిగురును లేంత కాయలను 

గూడ జొపధములలో వాడుదురు, ఇవి అజీణ౯బమునకు 

వముంచిపని చేయును, 

ములగ కుటుంబము, 

ం ఈకుటుంబము చిన్నది. ఈచెట్ల దారువు గట్టిగా నుం 

డదు. ఆకులు ఒంటరి చేరిక, మి(శ మషతృములు, పక్ష వై ఖరి, 

చిటియూకులొక దానికొకటి ఎదురుగానుండును. సమాంచ 

లము. పీనిముదట గంధికో శ ములు గలవు. వుష్పమంజరి 

కొణువుసందుల నుండి ఆెమ్ముగెలలు, పుష్పములు అస రాళము 

లు, ఏకలింగ పుష్పములు, పుష్పకోశము సంయుక్కము ఒక 

గిన్నవలెనున్నది, 5 దంతములు, దీనికిని రంగుగలదుః, ఆక ర్థ 

 అపతగిములు అన్నియు సమముగా లేవు, 5 క్రింజిల్యములుని 
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పుప్పొడి తిత్తులక్కొ-క్క-టియే గది, గొడ్డు కిండల్క_ములు 

గూడ గలవు. పుష్పకొోశమునంటి పళ్ళరముకోాడ గల 

దు. అండాశయము ఒక గది. అండముబు రెండు వరుసలు 

గా నున్నవి. గింజల సొర (బవార్ట్వ్వక్కు-) *కక్క-లవలె వెడ 

ల్పుగానున్నది. కీలాగగిముమో6ద రంధ్రములు గలవు, 

ములగ చెట్టు —జాలచోట్ల నే సుంచుచున్నారు., గీ 

నినుండి మంచి జిగురువచ్చును. అదిమొదటం దెల్లగనే నుం 

దును గాని కినుకగీమముగా న్యాంంబశును, గింజలు నుండీ 

పరిశుభ మగు నూనెవచ్చును. దీనిని మటలకు శాయుటకు 

వాడుదురు, కానిమన బేశములో సందువవనొగాని నూ 

వీయుట లేదు, ఈనూనెకు సువాసనలను చీల్చి, వానిని బో 

కుండ నుంచుకొను గుణము గలదు, కావున నట్టినూ నెల 

చేయుటలో దీనినిగూడ వాడుదురు. కొందు ములగ కాక 

లనేంగాక పువ్వులను, ఆకు లనుణాడ కూరవండుకొ నెదరు, 

మ 
.. మధుశిగు) వము ఫాజకరరము ములగ చెట్టు 

వు వ్యులెజ్జగా నుండును, 
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చిక్కుడు కుటుంబము. 

గ చికుర-డుతీ గ. 

Mi ; 
| || |. | 

నా. 
Ny, 
య. పికాండము :--తిరుగడుతీ గ 
fh, me hs అడుగున గుప్పెడు లావున నుండును. 

ళ్ క nly ఇబ xD Sn Te wr is బరువు గలదు, ఏకవాషిజాకము. ' 

Mad 4 ' (ఆకులు ఒంటరి చేరిక. మిళి 
లలో NN గ గి మపత్ళములు. మూజేసి చిట్రియాకులుం 

Ya డును. చిట్లియాకు, హృదయాకారము, 
-ఫినున్నది పతాకదళము సమాంచలము, విషమనరేఖపతంిము, రెండు: 

కకుథక దోిణీరశము. వైంఫుల నున్నగనుండును. కొనసన్నము. 

ఫుష్పవంజరి ;-లాగలం ఒకొరా కరాప్వుడు. దీనిమొదట నాకులును 

లుగు చుండును, స్ర కర్ణులు "పెద్దవి. 'తెల్లగానయినను నీఅప్రురంగుగా . 

శయినను నుండును. గాస్ వపు. ఫీ తాకోక చిలుకలవలె నుండును. చేటి 

hor te ఇ wht య అ క wT ny" ఇలో, 1) a 

“లు, ఉఈసవ్బంతే మున న నోకగర, ఫుమ్మున్ క పునద్ద వషగంకటు గల | 

్రీఘ్బరోశ ము కా సనంయుక్ర ము, 5 దంతములు, నీచము, 

దళవలయము 25 ఆకషలాణపత్ఫోములు. 1 అన్నిటికం టెం బెద్ద 

దిగానున్నది. ఇది పతాకదళము. ఫున్నుములో పొడుగుగా జండావలే 

శండుటచే దీనికీపేరు గలి'గను. దీనిముందు శెండునిడిగానున్న "అకులు గ 

అవు, ఇవి “అకరాలవ లె నుండుటచేం బతుదళములందురు, వీని ఇండింటిచేం : 

గప్పయిడి చుకొహానువంటి దొళటిగలదు ; ఇది శెండుటేకులు గలసి ఏర్ప 

శుచున్నదిం దీనిని దోణీదళ మందురు. దళశవలయము పుత్సుకోశ ము నంటి 

యున్నది. 

12 
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క్రింబలగ్రా- ములు:---10 ఇవియు వంగి దోిణీదళములో మటు సపడీ 

ఇమన్నవి. పదియు మొదట గోట్రమువ లె గలిసియున్నవి, పుప్పొడి తిత్తు: 

లం చిన్నవి. 

అండ కోళము?-అండాళశయము ఉచ్చము. 1 గడి, కీలము సన్న 

ము; కీలాగంిము గుండము. మొదట నిదియుదోణీదళములాో మటు గుపడ్డి 

యున్నది. ద్వివిదారుణ ఫలము, 

చింత చెట్టు. 

చింతచెట్టు! మిగుల 6 “పెదచెట్టు. అది. పెక్కుచోట్లం 'బెరుగు 

చున్నది. 

అకులు: మి_శను పృతములు. సతీ వైఖరి. చిట్టియాకులు మి 
కిలి చిన్నవి, నిడివి చాకపాకారము. సమాంచలము నిషమరేఖపక 

ము, కొన్నీ ప్రము. 

ఫుష్ప మంజరి? --కొమ్మల-చివరలనుం డి గెలలుపుట్టును, అద శ్వ రయం 

డాకారము గల చేటిక ఒకొ-కపుప్పము నద్దనొకొళ-కటి గలదు. 

గక 
ప్రప్పకోళయ?-శ రతుక్రపతి ములు సన్నము శా నుండును, నీచము 

త్వరగ శాలిపోవును, 

దళవలయము ?-లికషజా ఇణపత)ము ల్తెదు. అన్నియు నమముగ 
"జేశ్సగాని చిక్కుడు పువ్వువశె లేదు, దో9ణీదళములు సరిగ చు" 7. +; 
"అ లేదు. ఫువ్న కోశము నంటియుండును, 

శ్రింజల్యా-ములు - కర నుటీనాలుగు చిన్న చిన్న కాడలు గలవు ఇవి. 
గొడ్డులయిపోయిన కంజల్యా-ములు, పుప్పొడి తిత్తులు 2 గదులు, 
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అండకో శమ :---అ౦డాశయముం ఉచ్చము. 1 గది కీలము పొ 

ట్రీది* కిలాగ9ము గుండ 9ము, ఫలము వై సెంక కండళాయ., 

శ టే 1. 

మిషా ‘an 

mar 
ga 

1 

oy: i 

1-ప్రహృము 2, ఫుస్పుమంజరిం 8. కాయ, 

నల్లతు మ్మః-- చెట్లు 'సెకకాచోట్లం ఇరుగు దున్నవిం 



ఆకులు :---ఒం౦టరిచేరిక. ప్రతియాకు మొదట రెండు తెల్లని మం 

డ్లుగలవు, మిశ9ిమపత ములు పష వైఖరి, మధ్యఈ నెయందు. గంగి 

వోశములు గలను. 

ఫుమ్నమ౦జరి :---క ణుపు నందులనుండి బంతులు గాం బుట్టుచున్న 

వి చేటికలు గలవు, మనము సాభఖారణముగ పుహ్పబునుకిొనునది నిజము 

au ప్రస్పమం౦ం జరి 

ఫు్చుకోళము :--సంయుక్ష ము, గొట్టమువలె నుండును, 5 దంత 

ములు నీచము, 

దళవలయము;-సంయుకము సరాళము $ దంతములు గల 

వు, పుస్పకోశయు నంటియండును. పసుపురంగు 

కీంజలగాములు :--అసంఖ్య ములు, కాడలు విడివిడిగా నుండును 

స్రవ్పకో కాశ) త్రము. 

అండకోశము, --ఆుడాగయను ఉచ్చము 1 గది; కీలము గం 

డ్రము. కీలాగరిమ చిన్నది, కాయ ద్వివిదాధణఫలమ్ము కొడవలివలి, 

నంగియండును, గింజకు గింజకు మధ్య కాయకు రెండువైెంపుల నొ 

కుఫాలు గలవు. 

చిక్కు-గుకుటుంబము:. మిగుల ( 'బెడ్ద కుటుంబముల 

లో నొక్క-టి. మనకాహార పదార్గములగు కందులు పెసలు 

'మొదలగున ఏకుటుంబములోనిజే, ఇందుం జిన్న మొక్కలు, 

తీగలు, పెద్ద చెట్టుకూ గగలవు, ఆకులు మిశిమవత ములు 
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క్రింజల్క_ములు సాధారణముగా బదియుండును, అంతకు నె 

క్కు_వయు( దక్కువయు నుండుటకూడకలదు, ౧|| శయ 

ము ఒకగదిి కాయ ఎండి రెండునై పుల బిడ్షలగును. వదె 

యే నీకుటుంబపు ముఖ్యలవ.ణను, కొన్నిటివువ్వులు ఛి 
క్కుడుపువ్వు వలె కీటకాకారముగను మజికొన్నిటిలో కసింత 

చింత పుప్వులలో వలె పువ్వుల 'బకు నించుమించు నను 

ముగాను తుమ్ము నీముచింత మొదలగు కొన్నిటియందు ఫు 

ఫ్వులు చిన్నవిగాను బంతులుగాను నుండును. ఈభేదముల 

నుబట్టి నీకుటుంబమును మూడుప కుటుంబములుగా విభజిం 

చియున్నారు, 

చిక్కు డు:.--పొాదును. శీత కాలములో. బెట్టుదుము, 

అవి సంక )మాణమునా టికి సవ్బృద్ధిగం గాయలుకాయుచుం 

డును, నల రాగిడి నేలలోని పాదులు బౌగుగనుండును. చి 

క్కు-డులలో నబ చికుగాడు, “తెల్ల చిక్కుడు, 'పెద్ద చిక్కుడు 

మొదలగు "పెక్కు. తెగలు, రకములుగలవు, పనిఫువ్చములు 

కొన్ని పూతిజగ తేల్లగను, కొన్ని సీలముగను కొన్ని... 

కరంగుగను నుండును. చిక్కుడు కాయలు బలమునిచ్చుకూర 

ఈకుటుంబములోం జేరిన పష్పులన్నియు6 కూడ బలముని 

చ్చును. కొందలుచిక్కుడు గింజలనెండంబెట్టి నిలవవేసి 

కొందురు. 
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అనవచిక్కు-దు: గింజ లనుములవల నుండును, గౌ 

ని అనుములట్లు వాసన వేయవు. 

అడవిచిక్కు_డు:-పెదానివలె నుండును గాని మె 

క్క కొంచ మెజ్టగా నుండును, 

కంచి చిక్కు_డు: తీగకు నాకులయడుగున నెం 

'మెజసెడి రోమములు గలవు. 

నోరుచిక్కు.డు:__.కాయలుచిన్న వి. ఆకుల తొడిమ 

లు మూడు పలకలుగానుండును, పువ్వ్రులుగులాబికంగు ; మొ 

ట్ర మొదట. జిక్కు-డుపువ్వ్వులవలెనుండును గాని దాని న్నేడె న 

జాకినచో మజింత వికసించును. దానిమూలమున. బుపొ, 

డి ఎగిరి దగ్గరనున్న పువుషలమో౭దగాని ఆపువ్వుమిా౭ద వా 

లుటకువచ్చిన తుమ్మెనమిోందగాని పడును, ఈ పువ్వులలో 

సీకితిని రజస్పర్శము గలుగుచు న్నది, 

క ౬దులుః_పప్వులలోనికొల్ల మనము విశేషముగవా 
డునది కందిపప్పు అది మనకు పృతిదినము నావళ్యక మై 
వ్ బవాన్థము. మన యాహారపదార్టిములలో మిక్కిలి బల 
ము విష్చునదియు నిదియే. కందులు మటజకపంట. వీనిని 
నుల కుక మై కుతోం గలవీమైనను ప్రత్యేకముగా రెండ 
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పంటగనె నను జల్టుదురు, వీనిలో. బెద్దక ౦దులు, చిన్న 

కందులు. తెల్లకందులని రకములుగ లపు. తెల్లవానికం'కు 

నెజనివి మంచివం పెద్లకందుల మొుక్క-లునాడ పెద్దపియ్యె 
యి oe) ఏ 

వా నిపుప్వుల మోద నూడదాచారలుండును. ఒక్కొ-క్కొ-ప్పూ 

డు పురుగుపట్టి లేత కొమ్ములను దినివేయును. మజియొకష్పూ 

డు భూమిలోనుండి ఊరగాయలు మొదలగువానిమోంద6 బ 

టు బూజువంటిది "చెట్టు లోయ వేశించి, ఆహారపదార్థ మం 

దనీయక చెట్టును జంపీవేయును. 

వతళ కులు రంగుబొగుగనుండుటకు కొంచెమునూనె 

. రాతురు. కందికంప ఇండ్రప్ర కప్పులువేసికొనుటకును దడు 

లుక ట్టుకొనుటకును వంట చెరుకుగను నుపయోగించునుం దీని 

బొస్టను తుఫాకిమందులో వాడవచ్చును. కొన్నిదేశములం 

దు 'అక్క_పురుగును పట్టుపురుగును 'బెంచుటకీపైరును సేద్య 

ము చేయుచున్నారు. 

ఇెసరయొక్క-:---2 అడుగులయెతు పెరుగును. ఆకుల 

తొడిమలు ఆకులంత పొడుగుగా నుండును. పుపుషలలో పె 

ద్ద చేకుయొక్క- పె సెయంచులో పలికి వణంగియుండును. నల్ల పె 

_సరమొక్క- యెక్కు_వగుబురుగానుండును. దాని పె నెక్కు-వ 

_ రోమములు గలవు, 
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ఇెసలును మెటక్పంటయెొ, వీనికి మినుములకంకు నై 

క్కు_వ' నీకు గావలయును, ఇవి వానికంకును కొంచము ముం 

దుగా౭ బండును పెసలకు మికునులంత వాడకము లేదు, 

కుంకు మపెసలపంట:_--బొం బాయి ఆక రహిందూస్తా 

నములందు గలదు. వీని నితరపెరులతోం జలెదరు. వర 
can ౧౧ యె 

మంతగా నవసరము లేదు. 4 నెలలకు. బంటకువచ్చును. వీ 

నిని పప్పుగాకం కె. బచ్చికాయలనే కూరగా నెక్కు_న వాడే 

దరు, దీనిరొట్ట పశుపులకు బలమునిచ్చును. 
౬ 

పిల్లీ పెసరగింజలు;- కూడ బాగుగనుండును గాని, 

'మొక్క_అంతగా ఫలింపమిచే సేద్యము చేయరు. వీనికి 5నీ 

క్కు_వ కావలయును, ఇవినీటియొడ్డున ను వరివేలలోను జె 

రుగును, 

మినుము:---మొక్క-లు మిక్కిలి గుబురుగా నుండీ 

ల, 4 అడుగులవజకు6 గూడ బెరుగును, మిమములపంటకు 

సీరంత గా నక్క-ర లేదు. విత నములు జల్దుటకుపూర మొ 
జావ af) 

కవష౯ము గురిసిన చాలును సాధారణముగ వలప్పునేల 
యగ 

లందు వరిపంటమైన తరువాత. జల్లుదురు. కొన్నిచోట్ల (వ 
తి. మొదలగు నితరపెరులతో. గలిపి చలెదరు, ఇవి నలమ. 

చ. mn er 

ట్రినేలలో చౌగుగాం బండును, కందులతరువాత మినుము 
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లనే ఎక్కువ వాడుచన్నాము, మినుములు చాల బలమెన 

రక్షణ హార పదాధజాము, దీనితో. జేసిన వాసిన కడుము క్రొ 

ఇ దెబ్బులు నితర యవువధము లక్కో-ర లేకయే పోగొట్టు 

నందురు. దా 

అట్టి. 

శనగలు:__-హిందూసానమునం దెక్కువ సాగగుచు 

న్నవిం మన మిచ్చట నులవలను వాడినట్టుకూడ వారచ్చట 

శనగలను ఎడకు, గుణములకు బెటుదురు, వీనిసేద్యమును 
య యు ౬ 

ఉలవల సేద్యమువలెనే యుండును. వీనికిని నీరంతగ నవసర 

ములేదు. శనగపెరుమోంద మంచుగురియుచున్న నొకరా 

శి) శుభమెన బట్ట ౫ప్పితిమా శనగపులుసు చానినంటుకొ 

నును. ఈపులుసును బట్టనుండి విడచి శుభ వర చి మందులో 

వాడుదురు, కాని శనగపులుసు తీసిన చేను బాగుగ. బండ 

దు, శనగలను: కందులంత వాడ ము, 

ఉలవలు :.....హిందూస్తాన మున కం కొ మన రాష్ట్రము 

న నెక్కువపండుచున్నవి. ఏనికంతగా సారవంత మగుభూము 

లక్క_టి లేదు. మటియు దున్నిపిత్తులు జల్లి నపిదప నొకవసళా 

ముకురిసిన జాలును. ఉలవమొుక్క-లు రెండునెలలలో బాగు 

గనెదుగును. వీనిపంటవలన6 భూసార మేమియు. దగ్షదు సరి 

గడా భూమికి బలమువచ్చును. పొలములో జెత  మొక్క- 



లను బెరుగనీయకపోవుటయీ కాక, మొక్కొ-లకు ముఖ్యముగ 

వలసిన యాహోార పదార్ధ మందు. జేర్నున ం ఉలవరొట్ట పశు 

వులకు మిక్కి-లి బలము. ఈరొట్టకొజు కె సేద్యము సేయునె 

డలం బుప్పింపకమును పె వి భోసివేయవ లెను. మిగిలిన ఇదం 

డెములు తిరిగి చిగురించున్సు బేడా తిరిగి విత్తనములు జిల్లవ 

చచ్చును, కాని విత నములు చిరకాలము నిలువయుండును గొ 

న రొట్టకంకు నివియేలాభము, కొందు పేనినుడక బెట్టి చి. 

టులో౯ గలవి పశువులకు బెళ్లైదరు. మణేకొందరు నానబో 

సి రుబ్బిపెశ్లైదరు. కొందలుబీదలుగూడ నులవగుగ్గి భృను 
తిందురు. వీనితో పిండివంటను చేసికొందురు, కొన్ని చోట్ల 
శ్రీల జబ్బులకు వీనినుపయోగింతురు, 

బొబ్బరలు:_మంచినేలలందెతుగా బెరిగి తీగాలవ 

"లె నల్లుకొనును. ఒక్కొక పువ్వులకాడమి౭ద నీలపురంగపపు 
ప్వులు కొంచము కొంచముగానున్నవి, వీనివాడుక వున 
దేశమునందు తక్కు_వగాన సేద్యమును తక్కువయే. వీని 
తోం జేయు పిండివంటలు వి శేషము గ లేవు. ' బొబ్బ రపప్పూను 
అంతరుచిగా. నుండదు. కొందటు పచ్చిబాబ్బర కాయలను చ్చి, 
క్కు_డుకాయలవలె కూరవండుకొందురు, వీనియాకులుతోడ 
ను. రొట్టతోడ ఒకవిధమగు నాకువచ్చరంి'ప చేయుదురు. 

ఇ. 
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అనప :---తీంగెలు పొ 9కుటకాథార మేమైన 6 గొవల' 

యు గావున సాభారణముగ, గోగు, ఆముదము మొదల 

. గువానితో. గలపిచ ఖుదురు, అనుములకు నంతగా నుపరోా 

గములేదు. వీనియందొకవిధమగు వాసనగలదు. . అదిగాక 

తినినచో నివి సులభముగా నరుగవు. వీనినిసా ధారణముగ వీ 

దడలుమాత ము తిందురు. పచ్చిఅనపకాయలను కొందరు 

చిక్కుడుకాయలవలెనే కూరవండుకొందురు. వినినిగూడ ను 

లవలవలె పశువులకును కొన్నిచోట్ల బెట్టుచున్నారు, 

బళాణీ ఫుస్సము--బీలిక 1, 2, 8, శీ పుస్పుకోళాది భాగములు, 

బఠాణీలను పూరస్తమంత గా. బండిం చెడి వారు కారు, 

గాని ఈమధ్యవాని సేద్య మెక్కు-వ యయ్యెను. ఇవియు రెం 

డవపంటయెగాని సీరెక్కు-వకావలెను. ఎకరమునకు నిణు 

. వదిబండ్డు చీడవేసి మూడు నాలుగు సారులు దున్ని మళ్ళు 

చేసి విశ నములు చల్లెదరు. ముక్క- మొలచువటకు ననుది. 
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నము తడి పెట్టు చుండ వలెను గానీ, అటుపెనం బదునె దుదిన 

ముల కొకసారి సికుపెట్టిన 6 జాలును. ముక్క- లెదుగుచు 

న్నష్పు డవి పోకుటకే వానిప్రక్కొ 'నెదురుక జ్రలను బాతవ 

లెను నాలుగయిదునెలలకు బఠాణీలు పంటకు వచ్చును. కొం 

దరు పచ్చికాయలనే కూరవండుకొని తిందురు. కాని వానిని 

వేయించి తినుటవాడుక. మినపపప్పుకం కు నివిజలమిచ్చు నవి 
గాని అరుగవు గాన నందువలన సాధ౯కములేదు. బఠాశ్రీల 

రొట్ట పశువులకు బలమునిచ్చును. 

వేరుశనగలు: మన జేశములో విరివిగానే పండుచు 
న్నవి. చిట్టియాకులు అండాకారము; తొడిములుపొడుగు. వీ. 
నిమొదటిభాగము వెడల్పుగానుండి కొ మ్మ నావరించు కొను 

ను. పువ్వులు సీతాకోక చిలుక వలె నుండును. గర్భభారణమై 
న పిదప రేకులు వడిలిరాలిపోవుచున్న వ, కాని విం దెకున్న 
కాండ పొడుగుగా నెదుగుట వే భూమిలోనికి. జొచ్చి యచ్చ. 
ట కాయ పెదదగుచున్నది. కాయలు చిక్కుడు గురివింతకా 
యలవలెం బద్దలుకావు, 

వేరుశనగలు మొదట మన దేశపుపంట కాదు ఇతర 
జేశములనుండి కొనితేంబడినను మనడజేశముళో మెండుగాల'' 
బండుట చేతను ఎగుమతి వేయుటనలన లాభమువచ్చుటవేత " 
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ను ఇప్పూడెల్ల చోటను సేద్యము సేయుచున్నారు. వీనికిరాగిడి 

నేలలంతగా మం చివికావు. ఇసుక నేలలలో నీటిపదేశము 

లందు బాగుగా బంకును* పొలము నున్ని నర్ష కాలము ముం 

దజ వితులు చల్లెదరు. మొక్క-లు మొలచినతరువాత నీరం 

తగా నక్యాటు లేదు గాని రెండునెలలకు( బం౦టకువచ్చునన 

గా వారమునకు రెండుసార్లు నీరు పెట్టుచుండవలయును. మొ 

క-లకొ్మ్ములు నలుమూలల భూమితో గలయుటకే వాని 

ని దొ 9క్కు-దురు. సాధారణముగ 5 సెలలకుం బంటకు 

వచ్చును. అప్పుడు పారలతో? దవి( కాయలను జేతులత్రో 

డనే రాచెదరు, ఎడ్ల చేత దొ 9క్కి-౦చిన యెడల కాయలు 

పగిలిపోవునుగాన సీ పద్ధతి పనికిరాదు. వేరుశనగ పొలము 

బలము లాగివై చును గనుక సదా వానినే పండించుటమం 

చిదికాదు. అధమపశుము నాలుగ దు సంవత్సరముల కొ 

క మార నను వానిని మాని రాగులనై నను మజీవేనినై న 

ను బండించుటమంచిది. ఈపంటళమైన న తరువాత సాథార 

ణముగాం 'జెజువు బెడ్డ నెబువుగా వేసెదరు. 

వేరుశనగ మైరులకొకస్పుడు తెగుళ్ళు పట్టుచుండును. 

కొన్నిపురుగులాపొలములో నుండి యాకులను దినుచు నాకు 

లమింద నే గుడ్లు వెట్టును- చిన్నపురుగు లాకులో. బక 

సించగానే ఆకలన్నియు గుళ్ళిపోవును, 



వేరుశనగపప్పునంతగా వాడము, వానియందు భె. 

త్యగుణ మెక్కువగా6 గలదు. వేరుశనగనూనెను వాడము' 

గాని, అది మిక్కిలి చౌక యగుటచేత నువ్వులనూనెలోం గ 

లిపి దగాచేయుచున్నారు, గింజలను వచ్చ బెట్టి నూనిదీసిన : 

యడల. జాలవచ్చునుకాని ఈనూనె అంతగా బాగుండదు, 

యంత ముల మూలమున నూని యాడుచువచ్చిరిగాని -ఈ 

తెలక పిండికి గాను గాడిన పిండికున్నంత యమ్మ్మక ము లేక న 

సమువచ్చుటచేత, ఆపద్ధతి వూనినారు, సబ్బుచేయుటకును, 

తు్రప్పుపట్టకుండ యంత ములకు రాయుటకును ఈనూని ప 

నికివచ్చుచున్నది. దీని నెపషధములలో!. గూడ వాడెదరు, 

మన చేశములో. బండుపంట ఇంచుమించు నంతయు జెర్మ 

చీ ముదలగు పె చేశముల కే యెగుముతి యగుచున్నది. 

మెంతిమొక్కృ-లు:--కాయలుగాయగా నే ఎండిఫోవు 

ను వాని పువ్వుల నేకులు మాడేయున్నట్లు నగ పడునుగాని 

అయిదుగలవు. గాయలకు. దొడిమలేదు, 

జివి నీటిపదేశములందు బాగుగ మొలచును, సా 

భారణముగ రెండవపంటగ, పతితోం గలిపి పండింతురు, 

ముంలికూరను తోటకూర వండుకొని నట్టు వండు కొ నెదము,: 

కొందరీయాకును మెండ బెట్టి పొడుము చేసినిలువయుంచు కొం 
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దురు. మెంతులను సదా పోపులో వాడుచున్నాము= వీని క్రీం 

"శేయుపదయోూగము నంతగా లేదు. ఏనిలోనుండి యొకవిధవము 

గు పచ్చనిరంగును జేయుదురు. కొన్ని యాపుధములందుగూ 

డ వీనిని వాడుదురు. 

నీలిమందు: ముఖ్యయెన రంగులలో నొకటి, దీనిని 

జిర కాలమునుండి వునచేశములో6 జేయుచున్నాము. కాని 

యిష్వుడు. శాకగ రంగులుచేయ నేర్చిరిగాన దీని సేద్యము. 
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తగ్గినది. దీని వ్యవసాయము, ఆయాపి దేశముల లీత్రోస్టన 

తులను బట్టి పలువిధము*) గనున్నది.  నిలిమొక (లలోణే 

క్కు.రకములు గలవు. అదిగాక నీలిరం గీయొక మొక్క-నుండ్లి 

యే కాక యితరమొక్క-లనుండి కూడం డీయుచున్నారు, క్రొ 

న్నివోట్ల నీలివి తనములు కందులు పెసలతో గలవి చళ్లిద 

రు. మతికొన్నిచోట్లం (బల్యేకముగ నే చళ్లైవరు, 

పొలమును గలియదున్ని గాబుదీసి ఎువువేసెదరు 

అప్పుడు వహక౯ాముండిన సరియేగాని? తేకున్న-చో నీరు పెట్టి 

తిరిగిదున్ని సమముజేసి విత్తనములు జల్టుదురు. చల్లి నవార. 

ము దినములకు మొక్కలు మొఅలచును. ముల చినప్పటినుం 

డియు వారమునకో పదునైదు దినములకోతగి న ట్టు నీరు పెట్టు. 

దురు. మొక్క-లు మొలచిన కొలందిదినములలోనే విస్తార 

ము వహళాము గురిసినను పూతిళ్లాగ లేకుండినను చచ్చిపో 

ను. కొంవచెమెదిగినపిదప వీనికి పురుగుపట్టుటయు గలదు, అ 
వి యాకులనన్నిటిని దినివేయును, వీనినిదొలంగించుటకష్ట్ర 
ము, కాన నామొక్క-లను బెజకివై చి కొతగా విత నము 
లు చల్లవలెను. మొక్కం-లు పూతిణాగ నెదిగినతరువాంత 
వానినిగోసి బండిపై వేసి యంత శాలకు గాసి ్శౌ్వ్పదరు, 

కోయగా మిగిలిన ద దుబ్బులు చిగిరించును. ఇట్లు రెండు! 
నాడు మారులు కోసిసవీదప విత్తనముల్నె ఆమొక్కల. 
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ను పుమ్చీం చి కాయలుగాయని చ్చెదరు, ఒక పొలములోనజా 

వీనినే పండించుటకంెటి మటియొకెరు వేయుట మంచిది, 

డానికి ముందుగా బభొలమును సీలిరొట్ట్లతోడ నే దము్య్చచేసిన 

యెడల సారవంత వుగును. 

నీలిరొట్టమ యం(త శాలకు గొనిపోలానే వానికొజుకు 

కట్టబడిన నూతులలో వేసదరు. ఈనూములు 20 అడు 

ఇలు చతురముగను, 4, 5 అడుగులు లోతుగాను నుండును, 

పీనిసెస నీరు నిలువచేయుటకు నీసపు జేకులతో. జణువుల 

వలె గట్టుదురుం ఈ చెరువులలోనుండి నూతిలోనికిం గొట్ట 

ములద్యార నీరువచ్చును. ఆనూతులలో సీలిరొట్టనువేసి, నిరు 

రానిచ్చి 10, 15 గంటలవజణుకు నాననిచ్చెదరు, అప్పటికి 

సీరున కొక నిధవముగు పచ్చనిరంగు వచ్చును. ఈసురున: అనూ 

తులకి)ందనున్న చిన్ననూతుల లోనికి భోని"చ్చైదరు. ఇ్తసి 

జుం బయివానివలెనే యుండునుగాని యంత లోతుండ వు, 

రనమంతయు వీనిలో. బవేసించిన ఏదపం బదిమంది కూలి 

వాయ దిమ్మిసాలతో గంటన్నరవటకు మోడదరు. కొ 

న్నిచొట్లం సూలివాండు? బాదుటకు బదులుగా నావిరిసాహో 

య్యమున నందులో. గొన్ని చక ములను దప్పుదురు. మతి 

కొన్నిచోట్లదిమి్యసా త గొట్టుటమాని రఘెడ తెగకుండ నా 
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వీరిని గాలిని బిసరింపచేయుదురు, పిదప దవమును "లేలసీ 

య నీలిరంగడుగునకుం. బోయి పెన నెబ్టిని నీరుమిగులున్ను 

ఈనీరంతయు. 'బారపోసి మడ్డివలెనున్న రంగును దీసి పరిశు 

భమగు నీళ్ళతో ౫లిపి కాచవరను. బాగుగ మటిగినకి 

మ్యట వెదురుబ 9)ద్దలమి* 6దం బణిచియున్న ** కేన్వాసు 1) 

గుడ్డవిాంద 'నారబోయుటచే నీరంతయు నింకి రంగు నిలుచు 

ను దీనినటుపీిమ్ముటం జతురముగానున్న బెళ్టైలలో వేసెదప, 

ఆ సెట్టలమూతేలు కొంచెమైన ఎడము లేకుండ నరిగాం బట్టు 

ను. వానిమోందను కొన్నిరంథ)ములు మాతముగలవు. అ 

ముదారు గంటలకొక మాటుచొప్పున మూత లను నొక్కే 

దరు. నీలేమెన నున్న యెడల ఆ రంభిములలోనుండి 

బోయి రంగు గట్టబడును. గట్టిబడీన దానిని వరాజేసి యం 

గుళశముల ముక్క-లుగా. గోసి ఒకగదిలోనారం బె క్పైదరు. గా 

లి విస్తారముగా. జొచ్చుచున్నయెడల' ముక్క-లు పగిలిపోన్ళ 

ను గాన తగినంతయె గదిలోనికి వచ్చునట్టుం జూచు చుండ 

వలెను, [ 

యంత్రిములు లేనిచోట రొట్టనెండ బెట్టి కజ్ఞలతో 

చాది యాకుళను శాలగొళ్టైదరు, సీనిని సళ్ళ భో నానే 

సి -పెద్దపెనములలో ఆరస మునుబోసి కావెదరు, అడుగున 
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' జీలురంగును శుభ మగు సీళ్ళత్రోేం గలిపి కాచి కపాయ. 

మును వడగట్టి బోగొట్టి రంగు నెండ బెట్టుదురు, 

వేటువేటు పదార ములనుండి రంగు చేయు చుండి న్స 

టినుండియు మనచేశపు వత౯కము తగ్గిపోయెనుు. తగ్టినను 

సంతోషమే కాని, పంటపండించి _పెదేశముల కెగువుతిబేసి 

న మనము గూడ నితరజేశములనుండి దిగువుతికూడ వెసి 

కొనుచు న్నాము, 

కరినీలి:_మూడడుగులు -పెరుగుచున్న మొక్క, ఆ 

శులమోాందను కొ మ్ములమోాందను తెల్లని రోవుములు గలచ్చం 

అకులు చల్ల నినీళ్ళలో వేసి శాచినతరువాత నీలిరంగువచ్చును. 

చిక్క-బడిన రంగును 'వెడల్పగు కాగులో వేసీ సన్నని మంట 

మోదం గాం బెట్టుచు సున్నమునీళ్ళు జల్హుచు న్న యెడల 

నంగడుగునకుం బేలునుం 

వరినీలి:..... మెట్ట నేలలమిోాంద 6 జరుగును, ఆకులందు 

నూడేసి చిట్టియాకులు గలవు పువుషులుయెటుపు+. కాయలు 

నాలుగుపలకలుగానున్నమి. 

జనుము: 10 అడుగులవణకు6 సూడ "పెరుగును. 

అకులు మి(శమవతములుగావు.. పీనితొడినులు పొట్టివి. ఆ 
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కులమోా౭ద వెండివలెమెజ యురోవుములు గలను, వీనిగింజిలు. 

చిక్కు-.డుగింజల వలె నుండును. 

జనుము పొలములకు మిక్కిలి బలమగు నెజువు గ 

నను. పశువులకు మంచి యాహోరము గాసువను దినిని చే 

ము చేయుచున్నారు. దీనికంతగా సారవంతమెన నేల య 

క్కఅ లేదు. ఎలువుకొ అక నచో రెండునెలలు మొలచిన 

పిదపం గోసి, దానితో దమ్ము వేయవచ్చును, మజీయు ఏ 
నిగింజలను ఒత్తుగా: జెల్లి న మాతముననె ఫొలములో గడ్డి 

ముక్క-లను 'మొలవసీయదుః 

వునవై (పుల జనుము నంతగా నారకొజకు “సీ సేద్యము 

వేయుట లేదుగాని ఇ ప్పుడిప్పుణెక్కు.వయగుచున్నది. నారకు( 

బల్ల పుభూములలో మొలచిన జనుముకంటుం గొంచెము మె 

జక నేలలలోనిది మంచిది.  కాయలుగాచుచుండగనే చొ 
నినినోసి చిన్న చిన్న కట్టలుగట్టుదురు. 

ఆకులను రాల్చీ చిన్నక ట్టలన్నియు. బెద్దవానిగ గట్ట 

ఎండ బెట్టి యండినపీదప నీళ్ళలో నూరవేయుదురు, వివ 

హించుచున్న నీళ్ళలా నానవేసిన మంచిదందురుగాని అట్ల 

యినచో చాలకాలము గావలయును. నానినడానిని దీసి 
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యొక బండమిోా6ద( బెట్టి కట్టలతో గొట్టుదురుం వచ్చిన 

నారను సీళ్ళమిోాంద. గొట్టుటచే నార శుభ పడును, బంక్ 

భృుబోనుట్నక్ నారను మెలి వెట్టి యెండలో జెట్టుదురు. నార 

మంచితనము, చెడ్డతనము, అబెన్నినాళ్ళు నానునో దానిని 

బట్టియు. ఎంతే చ క్కు... శుభము చేయం జడిననో దానిని జ 

టియు నుండును. ఈనారయు నితరనారలవలె. బనికివచ్చు 

ను. దీనితో తాళ్ళు, పాములు, కేన్వాసును చేయుదురు. 

కాని మన దేశములో విస్తారము వలలకే నుపయోగించుచు 

న్నారు. ఇవన్నియు. 'జీయగ మిగిలిన తుక్కు_శాగిత ములుచే 

యుట కనుకూలముగ నుండును. 

చింత చెట్టు మన దేశములో. బెరుగు మహావృత్ష 

ములలో నొకటి. ఇది మనకష్టము లేకయే మన్యములలో 

ను దొడ్డ యందును శారుగుచున్నది. మొక్క-లను నొటి "పం 

, పవలెనన్న, మూడడుగులు లోతునను మూడడుగులు నెక 

'ల్పునను గోతులుగీసి, వానినిండ ఎబువువేసి 3, &, గింజల 

ను నాటవలెను. మొక్క-లు కొంచమెగ్తు మొలచిన తరువా 

త నానిచుట్టు పశువులు తినకుండం గంచకట్టవలెను, చింత 

బెట్టు మిక్కి-లి యుపషయోగమన వృక్షము, చింత చిగురు 

నొక్కొ_క ప్పుడు మందులలో. గూడ వాడుటకలడుః 
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జమె'కాడేశములో చింత పండును పంచదారయు నొక 

దానితరువాత నాకటివేసి, పెన పంచదార పాక ముపోసి ఫీ 

పాలలో బిగించి ఎగువుతి చేయుచున్నారు, చింత మాను మి 

క్కిలి బలమైన దై నను సన్నపు బనులకు. బనికిరాదు, దీని 

తో గానుగలు, బండిచకగిములు మొదలగునవి చేయుటకు 
బాగు నుండును. చింతచేడుముంచివంటచెజుకు ; తుమ్మ 

చేడువలెనే మండును, 

నీమచింత :మొక్క-లు చిన్న విగానున్న ప్పుడు శో 
టచుట్టు కంచెలుగాం బాతుదురు. దీని లేంతకొమ్ములమోం 
ద నెజ్జనిదారలుండును. ఆకులతో 'డిమలవర ముం లవ, 

(కణుపుపుచ్చము లే ముండ్లుగా నూరినవి.). 'వెలగ చెట్టులోవ 
'లెదీనిమోందను నొక్కొక చోటనుండి చాలయాకులు వచ్చును. 
అచ్చట పుట్రవలసిన కొ మ్మపుట్టక కొమ్మృమోందనుండ వలని 

న యాకులుమాత ము పెరిగివచ్చుచున్నవి. "ఈ చెట్టి యుప 
యోగమంతగాలేదు.  వీనిగింజల పె సైనుండు నెట్టని పదాధకా. 
ము .కొందటు తిందురు, 

నల్లతుమ్మ : చెట్లు సెక్కు_.బయళ్ళయందు( చెరు 
గుచున్నవి, ఏీనికంతగా నీరక్క-రశేదు. సాథారణముగ నవి 
పొట్టిగా నుండునుగాని సారవంతములై న చోట్ల నతు గా 
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"జెరుగును, వానిని గింజలు నాటిగాని కొమ్ముటలునాటిగాని 

పెంచవచ్చును. గిండలు మిక్కిలి గట్టిగానుండుటచేం ద్వ్వరగ 

మొలకలెత్తవు గావున వానిని నాటుటకు ముందొక రాత్రి 

వేడ నీళ్ళలో నానవేసెదరు. మొక్కలు కొంచమెత్తైదిగిన 

పిమ్యకు దూరదూరముగ(౬ వాతుటమంచిది. అవి మూడవ 

. యేటనే పుమ్చీంచి కాయలు గాయును, గాని చాని బెరడు 

మాత )మైదారు సంవత్సరములవణకు 6 దోళ్ళు బాగు చేయుట 

కుం బనికిరాదు. ముదురుచెట్ల బెరడు వాగుగనే యుండును 

గాని లేతవానిబెరడుతోం జర్మములకు మంచిరంగువచ్చును, 

చెట్టుమాంద నెచ్చటనై న నాటు పెట్టినవో జిగురు వచ్చును. 

ఆదినుదురు చెట్టునుండి బాలవచ్చునుగాని లేంతవాని జిగురు 

మంచిదందురు. .ఈజిగురును, వెల్లవేయుట యందును, చిత ర్స 

పటములు గీయుటయందును, జెపధముల యందును గూడ 

నుపయోగింతురు. లేతతు మ్మకాయ లు ఆకులు, మేకలకును, 

పశువులకును వేసిన-చో న వెక్కువ పాలిచ్చును. తుమ్మ కలప 

_ గట్టిగానుండును గాని ఇండ్లకు శుభపిదముగాదని మానుదు 

రు. కాని కొన్నిచోట్ల వాసములుగను, దూలములుగను వా 

దుచున్నారు. ఇది బండ్లు, నాగళ్ళు మొదలగునవి చేయుట 

కు బాగుండును, మటియు నీళ్ళలో నాననిచ్చిన యొడల, 

చక్కగ వంగుచు సన్నపుంబనులకు బనికివచ్చును. . ఇ్రడిమం 
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చి వంటచెబుకు. వేళ్ళు నిలిచికాలును. ఏీనివేడిమి ఎక్కువ 

కావున యంత 9) శాలలందుం గూడ నుపయోగించెదరు, వీని 

వీ యంతగా నుండదు. అయినను వానికి )ంద గడ్డతప్ప 

ఇతర మొక్క_లు మొలవవు, కాని గ్జమాత) మేపుగ్యా 

జెరుగును. అందుచేతనే బీడులయందును బచ్చిక బయళ్ళ 

యందును నీచెట్లను నాటుదురు. 

'లెల్లతుమ్ము:....ఇశ్లు యుండును, దీనినుండియు జిగురు 

తీయుదురు. నారయు వలలకు. బనికివచ్చును. 

క సూరితుమ్ము;----వువ్వులకాండలు పొడుగుగా నుం 

డును, వీని పుప్వులే మిక్కి-లి యుపయోగ మనవి. ఇవిపరిమె 

ళముగ నుండుటచే సువాసన నూనెలందు వాడుదురు, 

ఖదిర వృ క్షముగూడ తుమ్మ చట్టువలెనే యుండు 

నుం దీనిపువ్వులలో. బ) ల్యేకముగం గొన్నిస్తరువ పుష్ప 

ములే గలవు, ఈచెట్టునుండియె మనము తాంబూలములో, 

వేసికొను కవి? (కాచు చేయుచున్నారు. 

_ చెట్లనునటికి (మాను మధ్యనుండు భాగ మును పలుచని - 

చిన్న చిన్న ముక్య_లుగంగోసి “పెద్దకాగులో వేసి మణటుగ6 బె. 

ట్టుదురు. మజిగి రసము చిక్కబడిన తరువాత నొక బల్ల? 

మింద నాకులు పజచి పీనిపె రసమును చల్తారంబోెసిదరుం" 
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చజునాం డుదయమున కదిగట్రిపడును, దీనినే ముక్కలు 

ముక్క-లుగాం గోసి యమ్ముుదురు. ఈ చెట్టునుండి జిగురు గూ 

డ వచ్చును. ఈజిగురు తుమ్మ్యూగురు కంకు మంచిది, 

వీనికలపయు బలామైనదియె. ఇంటివాసములకును, చక్రము 

లు నాగళ్ళు రోళ్ళు మొదలగు వానికిని బనికివచ్చును 

కీ కాయి చెట్టు ముండ్ల పఫొదవలెం జెరుగునుం 

"నే.తయాకులు పుల్ల గానుండును గాన చింత చిగురువలనే ప 

చ్చళ్ళు చేసి కొందురు. ఈపచ్చడిని పత్స్యముగ య గూడ నుప 

యోగించెదరు. కాయలు కుంకుడుకొాయల వలెన్నే రుద్దుకొ 

నుటకు పనికివచ్చును, 

గారుగ చెట్టు వమన దేశములో? జాలచోట్లం బెరు 

గు చున్నుది. దీని చిట్టయాకులు “పెద్దవిగ నే యుండును, పువురి 

లు తెల్లగానై నను కొంచము నీలము రంగుగాదై నను నుండు 

; ను, వికసించిన తరువాత త్వరగా శేకులు రాలిపోవునుం 

కాయ బాదము కాయనలతె నుండునుగాని మిక్కిలి పలుచ 

గా నుండును కాయలెండినను బ9ద్దలవవు, గింజలనుండీ తీసి 

న చమురు చర్యవ్యాధులకును, తలనొప్పి కీళ్ళ నొప్పలకును 

బనికివచ్చును. ఆకులతో దమ్ము చేసిన యెడల పొలములు 

సారవంతము లగును, 
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దిరిళన చెట్టు ఒబెటలయందు నీడనిచ్చుకొ అకు( 

బొ తెదరు. వీనిపువ్యులు గుత్తులు గుత్తులుగా. నుండును. పు 

వ్వు మంచివాసనయు( గలదు, ఆకులు పతవె వె ఖరిగనున్నవి, 

చిట్టియాకులు పగలంతయు విప్పారియుంశీ సాయింత )మం 

దు “ముణుచుకొనును. ఆకులును కొంచెము కిందకు వాలి 

నిదబోవుచున్నట్లు దోచును, కనుకనే వీనిని నిద9గ న్నేరు 

చెట్టనికూడ కొందటందురుం అట్లు ముణుచుకొనుటచేశ. 

బగలు నీడయు రాతి” వెన్నెలయుగూడ. దో9వ్నపె పడును 

గాన సాధారణముగ వీనినే పా తెదరు, 

నిదిగన్నేరను వేరుతోడనే మటియొక్క- “ముక్క 

గలదు, ఇదిమిక్కి-లి చిన్న మొక్క-_.. దీనియాకులు చింతాకుల 

కంటు సన్నముగా నుండును. . దీని చిట్టియాకు నొక దానిని 

తాకితిమా, దగ్భిరనున్న వన్నియు ముణుచుకొని పోవును, 

ఒక యాకునకు దగ్టిరగా న్యపుల్లను వెలిగించిన యొడల 

నాకులన్నియును, వేడెక్కువగ స్టోకినయెడల కొమ్ముగూడ 

ముణుచుకొనును. చెట్లకు. గూడ మనమలెనె స్పర్శగంహణ 
శ క్రియు మనవలెనె కష్టనుఖముల నెజుంగుటయు6 గలవని 

సూచించుట కిదియే దృష్లాంతము. 
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గులివింత :=పొద సెక్కు_చోట్లం బెరుగుచున్నంది. డి 

నిగింజలందముగా నుండును, ఎజ్జనిగింజలకొక వె (పున న 

ల్లనిచుక్క.గలదు క మసాలివాండగింజలను పడిక ట్టుగ ను 

పయోగింతురు. వీనియందు విషమున్నది. 

చందనము 

రక క చంద నము:--- పెద్దవృ శక్షముం వీనిగింజలుగులివిం 

"తగింజిలవలె నెజ్బగానుండును గాని యంతకంకుం గాంచె 

ము పెద్దవిగాను బల్ల బరుపుగానును నుండును, మాను యొ 
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క్కచెక్క-నెం౫్య పొడుముచేసి దానినుండెణ్ణని రంగు శ 
యుచున్నారు. ఆకులను గింజలను కషాయము - కాొచింబచి. ౫ 

కొన్ని దగ్గులకు మంచిది. కలపు ఇంగ్లకును , కుర్చీలు, బల్లలు 

మొదలగునవి వేయుుకును ను సయోగించును. ఈచెట్టున ౧డీ 

జిగురు గూడ వచ్చును. 

వంద నను: చె చేనవికాల మందు ఫమ్చించును, 

శని పువ్వులు హం. “లెనుండును. "ప "షె రంగు 

వేయుటకు వీనిని బెంచెడువారు కాని, యాసకు. చొళరంగు 

లు వచ్చుటచేత మానినారు. సనినిప్తూడు బొమ్ములకును, ఇం 

టి స ంభములకును నాగళ్ళకును , గ. *ంగించుచు న్నారు, 

సాగాన్ శం చెట్టు బెరడు నున్నాడు గ. మూడు 

చిట్టియాకులలోను నొకటిపెడ్డది. వాడిత చు గ చ్చేగము 
గ ను సాగ మైనది rf, ను గ ' గన వాని పంట 

నక్కు.వచేయును. దీనివేరుల నాశ ౧యించుకొనియుండు సూ 

త్యుజీవులసాయమున మొక్కలకు నావళ్య కనున వాయు 
నెక్కువగా భూమిలోనికి. జీర్చును, ఇదియే ఈమొక్క-చే 
ఆయు లాభము, ఈగు మిగులు. టప, మొక్క-ఒలన్ని టికిని 
శీొంచెము, గొప్పయొ గలదు, శే ం్యమొక్య AAs భూ 

ములను సారవంతముు య. +), ముఖ్యముగా 'లేయాకు 
పోక, కాపీ. తోటలందు బాగురరుం 
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విరుగుడు మేవ చేట్టు పెద్దవృ తోము. కొమ్ములునలు 

మూలల వ్యాపించి నీడనిచ్చును, పుపుషలు తెలుపు, కాయ 

బద్దలవదు. దీనికల పతోం గసర్చ్లు బల్లలు మొదలగునవి వే 

యుదురు, 

బాడిదము చెట్టు:--.- వొడిత శాక నలెనుండును, లేత కొ 

మ్మాలమోా(ద రోమవముములును ఆకులకో తెలును గలవు, 
డీ 

దీని చెక్క మిక్కిలి నున్నగాను వేలికగాను నుండును, దిని 

తో, చిన్నచిన్న తిప్పలు, ెశ్టులు కొండపిల్లి బొమ్ములవం 

ట్రీ బొమ్మలు మోయు. i ఇరు 

అవిసె. ౧వ దెముప్పది యడుగులెక్సు "పెరుగు 

ను, పువ్వులు పెద్దవి వ్యాగాన్న నను తేల్లగనై నను నుండు 

ను ఈచె బ్లతుగాం "జరిగి సూర్యరస్కిళన్నపె పెట్టకుండుట చేం ద 

మలపాకు తోటలలో సీనిని చాతి వానిమోంద  లీగాలు చా 

కించెదరు. గొందణు లేత యూాకులను కూర వండుకొందురు, 

BR “నవ్యత. మూ: జి ౧ నుగానుందును, కని తె న్లో 

ని పువ్వులగుత్తులు మంచివాపన వేయును. కొన్నిటి పువ్వులె 

enc గూడ నుండును, 



వన రాజము:---సాధారణముగ నడవులలోం బెరుగు 

ను. ఆకులకు "రెండువృత్తములున్నవ్, పువ్వులు కొమ్మల 

చివరనై నను ఆకుల కెదుణుగా నైనను నుండును. 

తంగేడు మొుక్క-:--ఎనిమిదడుగులవలుకు ౬ గూడం బె 

రుగల గలదు. పువ్వుల గెలలొకొక్క- ప్పుడు గుతులువలెనుం 

డును. ఈముక్క_లుమునదేశములో విరివిగానే *పెరుగుచు 

న్నవి, వెనుక వీనిబెరడుకైై “పెంచుచువచ్చిరిగాని, తోలు 

“బాగు చేయుట కందుండి వచ్చు పదార్థముక 0కు షాక పదా 

ధ౯ాములు వచ్చుటవే మానినారు. కాని ఇప్పటికి, పుస్తక 

ములకు నట్టలుకట్టున పుడుపయోగించుతోలు దీనితోడ నేబా 

గుచేయుచున్నారు. ఆకులను బువ్వులను నీళ్ళతోయగాచిి షా 

లుకలిపి, కాపీవలె తాగను తాిగవచ్చును. కరువుకొల 

మందు వేదలీయాకులను వండుకొని తిందురు. దీనివేళ్ళసాయ 

మున ఇనుమును ద్వరగాం గరుగవచ్చును. 



న కాలి నక. క ఖి 



సునాముఖ:---ఆకును చిరకాలమునుండి సేద్యము స్స 

యుచున్నారు, అది రాగిడి నేలలో నేపుగా. "బెరుగును, విత్తు 

లు చల్లుటకు. బూర్వము పొలముదున్ని కయిపుద్సి సీరు పెట్టు 

దురు. మొక్క -లనన్నిటిని గోసివేయక, ముదురాకులను మా 

తము కోయుచు వానినెండ బెట్టి ఎగుమతి చేయుచున్నారు, 

ఆకులకు విశేచనము చేయించు గుణముగలదు. కొవున 

శైపధములలో వాడుదురు. 

అడ్డాకుల: తీ(౫ పెద్దది. మా”నులావుగానుండును, 

ఆకులు "పెద్దవి, ఆకులకి)ంద నులితీ గలు గలవు. పువ్వులు 

“మొదట తెల్పగానుండునుగాని తరువాత పచ్చగ మారును, 

ఆకులు '"పెద్దవిగాన నిస్తళ్ళుకుట్టుదురుం అరటియాకులు లేనీ 

కాలమందు ఏనినేవాడుదుము, దీనికొయలను గూడ కొంద 

తు తిందురు. గింజలండినతరువాత వానిరుచి జీడిగింజలవలే 

నుండును, 

మూాదుగ:- మొక్కలు కొండ పదేశములలోం జె 
రుగును, ఆకులమోం౭దను గొమ్ములమిో:దను మెత్తని తెల్లని 

పదాధ౯ాముగలదు,. ఆకులు విశ9ముపత ములు. దీనీపు 

వులు చిక్కుడుపువ్వుల యాకారముగను బజ్జి గను జెడ విగ 

ను నుండును, వీనిమికాంద వెండివలె మెటయు రోమములు | 
గలవు. ' 
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తీగ మాదుగ కొండ లమోం(దం. బెరుసను, తీలొ 

నూను లానుగానుండును. ఆకులు, పువ్వులు మోదుగ వాని 

శంకు బెజ్జవి. 

కసింత మొక్క రాతినేలలందు విరివిగా. ఇరుగు 

వు, లేత కొమ్మలు కొంచ ముజ్జగానుండును, పువ్వులు పసుపు 

రంగ. _ దీనివేళ్ళతో కషూయముదీసి జౌపధములలో వా 

డుదురు, 

నూతికసింత ముక్క-డొ ౦క దగ్గర "చండుమూడడుగు 

లెక్సు పెరుగును. కణువుకాలములో "నీడలీయాకోను కార 

వండు కొందురు. 

శేలమొక్క_: ఆకులు పొడుగుగానుండును. పువ్వుల 

కాడలు పొట్టివి, దీనిపువ్వులకు మంచివాసనగలదు* 

తీటకసింత :.-పహిందూసానమునం 'దెక్కువగాల "బె 

రుగుచున్నది' దీనికొమ్యలతో తడికలల్టుదురు, పశువులు, 

ఒం"బలుకూడ దినిని తినును, 

నేల లేను: చిన్న చెట్లు, పువ్వులుగుత్తులు గుత్తులుగా 

నుండును. గాయలు సన్నముగాను బలుచగాను నుండును. 

14 ౯ 
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పీరుజీలు గ:--ఎవరు పెంచుట లేదుకాని వానియంత. 

టవియె నీళ్ళలో మొలచుచున్నవి. వరిచేలలో గూడ నీకు 

నిలిచియున్న-చోట మొలచుచున్నవిగాని వానిని బెజుకివై చు 

న్నారు. దీనియుపయోగములు వాలాకాలమువణకు. చెలియ 

లేదు, ఇది వీసాలకు విరజాలుగ నుపయోగించును. 

దీనిముఖ్యమైన ప్రయోజనము టో వీలును దలపాగ 

లను జేయుట. జీలుగుబెండులను లావుగ నున్న వానిలోని, 

బిండువరకు నొకగదిలో చేసెదరు. ఎండినవిమట్తుం బె పొర 

తీసివేసి పదునగుక తితో. గాగితములంత పలుచగ6 గోెసిద 

రు. రాగిడిముట్టితో టోపివలెనో దలపాగవలెనో జేసి ఆయ 

చ్చును బట్టి జీలుగు లేకులతో టోకీలను, దలపాగలను చేయు 

దురు. కాని సాధారణముగ, నొకజీలుగు రేకుపెన మట్తి 

మయొకచానిని వేయక, దగాచేసి, మధ్య కాగితములను బెట్టు 

చుందురు. పూర్తిగ బెండుతోంజేసిన తలపాగ లెండను తల' 

క్కు. దగులనీయమవ్రు చిరకాలనునుండి జీలుగుబెండుతోం. జే 
యుసవి ఉత్సవములం దుపయోగించుపువ్వులు కాయలే, తం. 
జావ్రారు జీలుగు బొమ్మలకు బసిద్ధి శెక్కి_నది. జీలుగుబెిం. 

డు. మిక్కిలి తేలికయైనదిగాన వేపలుపట్టుకొనుటకు గట్టు చ్చి 
న్న తెప్పలందును, నిటివిరాంద చేలు నుపకరణములందును, 
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నుపయోగించుచున్నారు. అది నీరుపీల్చుకొని యుబ్బునుగాన 

శస్ర్రవై ద్భమునందును దుద్దులు మొదలగు నాభరణములు 

చెట్టుకొనుటకు చెవులకుట్టు "పెద్దవి చేయుటకు నుపకోాగిం: 

ఎజ్టజీలుగు వా చెక్కలు చాలచోట్రజెకుగుచున్న వి, 

ఫినినుండి నారతిసి వలల నల్టుటలో నుపయోగించుచు న్నారు, 

దీనినారను జనపనారవలెనే తీయుదురు, 

దీనితో దమ్ము చేసినం బొలమునకు బలమువచ్చును, 

నల్లజీలుగ: యొక తీంగె. చిట్టియాకులు మిక్కిలి చి 

న్నవి. ఆకుల రోవుములుగలవు. ఒక్కొక పువ్వులగెల 

లో శెంగో మూడో పువుషలుండును. 

కొండగిలిగిచ్చ :---ఆకులు బ లెపొకారము. పచ్చని పు 
(౧ 

ఫలు బూాయును. 

నల్ల గిలిగిచ్చ “అంతగా మొలవదు, ఆకులు అం 

చ్రాకారము. పువ్వుల గెలలు ఆకుల కెదురుగా నుండును, పచ్చ 

నిఫువ్లషులు సాయంత ము వికసించును. పువ్వులు చిక్కుడు 

ఫువ్వుల యాకారము* “రెండు'లేకులమోంద : నల్లని చుక్కలు. 

గలవు, 



%12 వృత శాస్ర ముం 

నల గరిగిలిగి చ్చ :----బయళ్ళమిోాంద విరివిగా ముల 

చును. కొమ్ములు భూమివద్ద నుండియు వ్యాపించియుండును, 

వువుష్ణులు సంవత్సరము పొడుగున వికసించును, కాయ 

లు నలుపు. 

పెద్దగిలిగిచ్న :_ఆటిడుగుల వణబుకుసూడ  బెరుగు 
ది 

ను చిటియాకులు మూ డేసిక లవు.. అధశ్చిరయ౦ండా కారము, 

పువ్వులు కొమ్ములచివర నుండును. 

కూనగిలిగిచ్చ వాపుప్వులు చిన్నని, పువ్వులు ర్ 

చు సందులందుండి వచ్చును. 

నాగగిలిగిచ్చ :---నేలవిాందంబాికును, చిట్లి యాకు 

లు అధశ్చిర హృదయాకారము. తొడిమలు ఆకులయంత పొ 

డుగుగా నుండును, 

కాయలు బఠాణీకొయలవ'లె నుండును. 

నీరుగిలిగిచ్చ వరి సేలలో మూూడునాలు గడుగు శె 
‘ , 

శుసెరిగి వరాకాలవముందు. బుమ్పీంచును, చిట్రయాకులకు 

దొడిమలేదు. 

గచ్చపొద; :ాసముదితీరముల నిసుక నేలల విస్తా 
ముగం చెరుగును, మనము గచ్చకాయలను నవి నిజముగా 
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గింజలు పీనినుండి తీసీనచమురును, పప్పును జొహధముల 

యం దుపయోాగింతురుు. నూనె డేహమునకు శాసికోొనిన లా 

వణ్యము వచ్చునందురు, “కాయలు గాల్చినబొగ్లు పండ్ల జబ్బుల 

కు మంచిది. ఆకులను వేళ్ళ "బెరడును కాయలకు బదులుగా 

నుపయోగింపవచ్చును గాని యంతగాంబనిచేయవు, 

నూనిగచ్చ :--మొక్క-లు చిరకాలమునుండి మనచే 

శములో. జెర్కుపచున్నవిగాని చానిసణవీశేపము మొన్న 

మొన్నటివరకు. "జలియ లేదు. దీనిగింజలలోం. జర్మ్హములు 

బాగచేయుటకు. బనికివచ్చు పదార్థము వాలకలదు. దాని 

నిపుడు వాడుచున్నారు, 

బుక్కా- చెట్టు:--కాయలనుం డీదివజకు నెల్లరం గును 

చేయుచుంజెడి వారుగాని, ఇప్పుడు చౌెకరంగులు పె చేశము 

లందుండి వచ్చుటచేత మూానినారు. 

తురాయి:.చెట్లు పలుచోట్ల గలవు, ఆకులు ద్విభిన్న 

పత ములు పువ్వు లెజ్టగాను, పెద్దవిగాను నుండును. ఆకురా 

లియున్నప్వడు పుప్పించును. 

"పవి శ్రీ గలు:---డొంకలమోిందంబాంకునుం ఒక్క 

కే శాండమిోాంద రెండేసి యూచదాపుప్పుములున్నవి* ఫష్పుకో 
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ళ్ హె ష్టాకారముగనున్నది, గింజలు చిక్కు-డుగింజలవ లె సు 

జునుగోనీ అంత కందం బెద్దవి జేదుగానుండుట చే. దినుట క్ష 

పయోగిం పవు. 

అలచందమొక్క-యు తీంగెయె,. వున్వులకాండ లా 
కులకంాటుం బొడుగ. వీనికాయలు కూర వండుకొందుకు, 
శొన్నిటిగింజలు తెల్లగాను కొన్నిటివి సల్ల గాను నుండును, తె 
న్లగిందలకాయ లే కూరకు మంచివి, 

కోరిఅల్చ్పంద :._. తీ యుకోనంవత్సరములోనే చచ్చి 
పోవును. పువ్వులు జంటజంటలుగా నుండును. 

క సమర్ష:----(చక 9) మర్ద):_ త గ రిస మొ క్కలోొక శీష్ష 
నే యుండును వీనియాకలరసము తామరను బోగొట్టును 

నల్ల బెండ: తీగె నేలమిోందం చా్రికుచుండును, ఆ 

కులు వృాదయాశకారము శీతకాలములో పచ్చని చిన్నప 
పులు బూయు ను 

తెల్లతీం ౫: ఇెట్లమిందం బాకును. పదిజతలచిట్టి 
యూకులు గలవు, పువ్వులలో నొకణేకునకు పాదముగలదు, 

కరకండితీల౫: _చిట్టియాకులు మూూడింటీలోను చివ 
శనున్నది పెద్దది, అకుల ై దట్రముగా రోమములు గలవు. ప్ప 
ఫగీలు పసుపురంగు. J 
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చరగడము మొక్క కొండలమిోంద6 బెరుగునుః 

ఆకుల తొడీమవద్ద గ 9ంథికణములు గలవు, కొండలమిోం:ండ 

నుండువారు దీనిగింజలను దిందురుం 

దదు)ఫ్నుము :--- నీత్రకాలములో. బుష్పించును. 

అకులకాడలకు రండునైె ఫుల పచ్చని గారలు గలను. పచ్చ 

ని పువుషలు బూయును. ఆకులు గింజలు విషప్పుకాటులకు మం 

చి దందురు. 

కిప్హకు మార : చిన్న శెటు. అకులు ప్యవై ఖరిగ 

నుండును. పువ్వుల 'జకులన్నియు సమముగా నుండవు. పీనికి 

పాదములు గలవు. 

నూని లక ాబకతీంగ.. దీనివి ముండ్ర్షుగలవుం 

అకులు పెద్దవి. పశ్షనై ఖరి. పువ్వులజీక లు గుండ ఏ)ముగా 

నుండును. 

వలకదూడ తీగ కంజచెలమోా(దం బెరుగును ప 

తి చిట్లియాకువద్దను రెండుచిన్న ముం యుగ లవు, పువ్వులు 

"తెల గానో  ఎటగానో నుండును. 
ళు ఛు 

అవర మొక గ్రా పచ్చిక బయళ్ళమాంద నుండు 

నుం వగ్టాకాలములో. బుష్పించును. ఆకులు గుండము Pp 



నలపర్ని :---సడాపుమ్చంచుచునే యుండును. ఆకుల 

యడుగున మెత్తని రోమములు గలను కొన్నిటి పువ్వు లెల్ల 

గాను, కొన్ని తెల్లగాను నుండును, 

నల్ల సారకాడ ;-కొమ్మలు పదియడుగుల వణకు 

వ్యాపించును. అడుగాకులు లఘు పత ములు చివరనున్న._వి 

శిండు కలిసి యుండును, 

నల పొలేరు : నేల మంద బాకును, ఆకులు ల 
gp) 

ఘుపత ములు? పువ్వులు ఎజుపు. కాయలు చం(దవంక వలె 

వంగియుండును. 

ఆ ల యిలీకొంప = చిన్నగు బురు ముక్క-. మూ కేసి 

చిట్లి యాకులు క లిసియుండును- కొన్ని పుప్బొడి తిత్తులు వెడ 

ల్పు, కొన్నిసన్నము. 

గలుగ :--తీలా కొండమింద నుండును. ఆకులు 

పతనై ఖరి. 

' “జయంతి గుబురు చెట్టు: పువ్వులూదారంగు. జే 

కుల్వై పనుపుచుక్కలు గలవు- పువ్వులు “పెద్దవి. Cy 
మనో 

- మాలనొాండ యొక్క పుష్పకోశము సమముగా 
చు. కుం రోమములు గలపు 
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పెద్దదూలగాొండ ాతీలా ఊొంకలమిోా/(ద. బాకు ను 

దీనియాకులు చిక్కుడాకులవలె నుండును. వీనిపె ము 

తని రోముములుగలవు* ఆకులు'డేవా మునకు (దగి లిన చోదుర 

ద బెబ్టును. ఈదురద, గోవుములలోనుండి వచ్చుద 9వపడార్డ 

ము మనచర్మ్శ్మము_పై6 బడుటచే6 గలుగు చున్నది. మృగము 

“బేవియు దానిని దినకుండ సంరవ్న్ంచుకొనుట కై యిదియొక 

మాగ౯ము, 

గులాది కుటుంబము, 

ఈకుటుంబపు ముక్కలు శీతలదేశములలో నెక్కు- 

వగాం బెరుగుచున్నవి గాని మన దేశములో నంతగా లేవు, 

కొన్నిటి యాకులు లఘు పత ములు, కొన్నిటివి మిశమపత) 

ముకాని అన్నిటియందును ఒంటరి చేరికయె. ఆకులకుం గణు 

పు పుచ్చములు గలవు, పుహ్పములు చిక్కుడు పువ్వులవలె 

నుండక సరాళముగ నుండును. పుష్పకోశము నందును దళ. 

వలయము నందును అయిచేసి శేకులున్నవి. ఇవిమొగ్దలో 

నల్తుకొని యుండును, కింజల్క-ములు బాల గలవు, ఇవ్ పు 

స్ప కోశము నంటియుండును. అండాశయము లొక కునను 

ఎక్కువగానై. నను నుండును. కాయలు కొన్నిటిళో కండకా- 

యలు గను కొన్నిటిలో నెండుకాయలుగను నున్నవి, ఈ కు 

టుంబములో నుపయుక్  మెన ముక్క-లు గలవు, 
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గులాబి ముక్కొ- చిరకాలము నుండి మనదేశ 

ములో. 'బెరుగుచున్నది. దీనిలో. జాల రక ములున్ననవి న్ 

న్నిటియందు రేకు లెక్కు_వగా నున్నవి. కొన్నిముదురు రంగు 
గను, కొన్ని మిక్కిలి లేత రంగుగను నున్నవి. నుజికొన్ని 
తెల్ల గానున్నవి. ఈ భేదములన్నియు నించుమించు 'సెద్యభేద 

ము వలన వచ్చినవని చెప్పవచ్చును. 

గులాబిపువ్వు మిక్కిలి మనోవార సున పుష్పము, 

ఇది ఇంపుగాను సువాసనగాను నుండును, దీనినుండియే అత్త 
రు చేసెదరు. మొట్టమొదట నత్సరు 'హంగీరు నూజకాహా 

నుని వివాహమాడిన పుడు వేసిరట, 

అ త్రరు చేయుటకు. బువుగలను పొద్దు టకోసి ఒక్ట 

యంత శాలకు గొనిపోయి అచ్చట బట్టిలో వేసెదరు: ఫు 
వ్వులన్నియు నొకపెద్దకాంగులో. వేసి నీళ్ళు పోయదురు, 
ఈకాంగనకు సన్ననిమూతి యుండును. ఈమూతిలో నూకి 

మజశీయొక పాత లోనికి వెదురు గొట్టముండును, వెదురుగొ 
ట్రమును, పాతను చల్ల నిసీళ్ళలోం బెట్టి కాలకి )ంద సన్నని 
మంట పెట్టుదురు. 

గులాబి వాసన నీళ్ళకు వచ్చును, ఈనీళ్ళు కా౮పట 
షే నావిరియె వెదుకుగొట్టముడాకరం బోనును, కాని వెదుకు 
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గొట్టమును రెండ వపాత్యియు( జల్రని నీళ్ళలో నుండుట చే 

నావిరి ముజులనీ- రె యాపాత ఇలోబడును. మజుల పువ్వులను 

చేసి శకాచున పుడు వట్టినకుంచోయక యాపాత లోనికి వచ్చి 

న దానిని బోసెదరు, ఇదిముణల. బాత 9లోయడిన తరు 

వాత నొకగాజు త” [లో జేర్చి వారము దినములెండ 

లోయ బెట్టుదురు. తరువాత, దానిపై గట్టిగ మూత వేసి, త 

డీరాగిడిముట్టిని బూసి ఒక రాత్రియంతయు సీళ్ళున్నయొక 

వోణి లోం బెట్టుదురు. మటునాటి యుదయమునకు అత రి 

“పెకి తేలి యుండును. దీనిన ప్పుడు వేరును, నీసాలలో వసి 

'యమ్ముదురు. కొందజు గులాబి సుష లతో మంచి గంధ 

పు చెక్క-లను గలివీ బట్టిపట్టుచున్నారు మనకు సాధారణ 

ముగ బజారులలో దొరకు పన్నీరునందు విస్తారము నీళ్ళు 

గలవు. 

ఆల్బక ర చెట్టు --వమన దేశములో. పంజూబునందును 

హిమాలయా పాొొంతములందును బెరుగుచున్నది. దీనికాయ 

లు తినుటకు బౌ ఉండును. అవిపుల్న పుల్ల గానుండి, అ పథ్యము 

శామిచే రోగులకుంగూడ తినుటకు నిచ్చుచుందురు. 

నీమచాదము వా చెట్టు మున'జేశములోం బంజూబు 

"కోలీ శ రాస్ట్ర)ములందునూ తము బెరుగుచున్నది. కొన్ని చె 
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బ్లకాయలపప్పు తియ్యగాను కొన్నిటిది చేదుగాను నుండును 
కా. 

ఇబ్రదిబలము నిచ్చు పదాధ౯ము, వెలహాచ్చుగనుండుట చేత 

ను సమృద్ధిగ దొరక మిచేతను మనమంతగా చవాడుటలేదు; 

కాని కొన్ని పిండివంటలందు మాత ము పయోగించు చున్నా 

కాకీరేసు  ప్రహ్న్పము చీలిక, ఫలము చీలిక. 

ము. కొందజీపప్పును కౌపషధములందు. వాడుచున్నారు, దీని 
నుండి చమురు తీసెకరు. చమురునకు తియ్యని పప్పు చేదు 
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ప ప్పుకూడం బనికివచ్చును. ఈచమురు సుగంధపు నూ 

"నెలలో నాడుచున్నారు. ఈనూనెకు మంచి పరిమెళశము గల 

జు ఈ చెట్టునుండి మంచి జిగురుకూడ వచ్చుచున్నది. 

కాని రేగు చెట్టు ఎత్త గుపి) దేశములలో. "బెరుగు 

చున్నది. దీనిని ఖై దేశముల నుండి కొనివచ్చి పర్వతముల 
మిరాందం _బెరుచేయుచున్నారు. గింజలుకూడ మొక్కలు 

యా 
/ 

ములచునుగాని అంటుపాతిన మొక్క-లంత బాగుగ నుండ 

వు, వీనికి. గంకరనేల మంచిది. మననము తినుపండు నిజమ 

గు పండుగాదు, పువ్వున కడుగున నుండెడు  కాడయె పెద్ద 

దై నిజమగుకాయ నావరించి కండగట్లి పెరుగుచు న్నది. 

ఈపండు రక పువ్ని చేయునందురు. 
cn అవి రి 

 బెరికాయలు *) కూడ "కానీ రేగు పండ్లతో. గలిపి 

యమ్ముుదురు, వ్రవియు నీలగిరి పర్వతముల మోందను బెం 

గుళూరు వద్దను బై రుచేయుచున్నారు. దీనిని వవ౯ కాలము 

ముందు కొ మ్మలుపాతి “జంచెదరు, ఈకాయలు చెన్న పట్టణ 

మునకు జెంసళూారు నుండి వచ్చుచున్నవిగాని అన్నిచో 

ట్లను లేవు. 

. అలు"బౌలు: చెట్టు పంజాబులో. బెరుసచున్నది. 

దనికలప మిక్కిలి చాగుండును. ఇ దికుర్చీలు బల్లలు చేయుటకు. 
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ను, పిడేళ్లు, పిల్లంగోరులు మొదలగు సంగీశ సాధ నములు శే 
యుటకును బాగుండును. దీనిపప్పుమనముతినముగాని వరో 
సాదేళస్టులు నిలువచేసి తిందురు, దీవినుండి జిగురును వచ్చు 

చున్నదిగాని అది మంచిదికాదు 

ఉప్పుపొన్న కుటుంబము, 

ఈకుటుంబపు చెట్టు నీటిసరముల బురదలో. 'బెరుగ్స 

ను. ఆకులు అభిముఖ చేరిక, కణుపు పుచ్చములుం డును, ఈ క్ర 

ణుపుపుచ్చములు తోొగరు చెట్టునందున్న ట్లు రెండాకులకు 

మధ్యగానుండును, మిధునపుప్పుములు. ఫువ్చకోశము 

అండాశయము నంటి స్థిరముగా నుండును. ఆక హలా 

౯3 పత ములు రతుక పత) లన్ని యుంకును. కింజల్కము 

లు వానికి రెట్టింపు. అండకోశము ఉచ్చము. కాయ బిడ్డ 
లవదు.  ఈచెట్టు మెత్తని బురదనేలలోం 'బెరుగును 

గాన గాలికి. బడిపోకుండ నుండుటకు మూాఏనునుండియు. గొ 
మ్రునుండియు గూడ వేళ్ళు కిందికి దిగుచుండును. కొన్ని 
చెట్టలోం గింజలు కాయనుండి బయటం బడకమునుసే గిం 

జలలో నుండి మేళ్ళు క్రిందకు వచ్చుచున్నవి, 

ఉప్పుపొన్న చెట్టు జెరడునుండి యొకరంగును తోలు 
బా వేయు పదాధణామును దీయవచు ఏను కాని యాపదా 
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ఉప్పుపొన్న. 

నిర్తనము కాయలోపలనుండగానీ జీర్లు అరపకగ వచ్చుచున్న దిం 



ర్థముక చెట్టు నందెక్కువయు మజతియొక దానియందు తక్కు 

వయునుండుటచేతను, ఏ చెట్టునందెక్కు-వ యున్నదివానిని | 

సిబేనినగాని తెలియ రాకుండుట చేతను ఈ వెట్టులాభశాక 

లగుట లేదు, దీనిపండ్లు తినుటకు "బాగుండు నందురు. కొలపయ 

బాగుగనే యుండునుగాని ఎందుచేతనో వాడుకలో తేదు,. ' 

మద్దికుటుంబము. 

నల్ల మద్దిచెట్టు పలుతావుల బెరుగు "పెద్దవెట్టుం 

ఆకులు;---కొంచమించుమిం చు ఆభిముఖుచేరిక్క "సెనున్నవి ఒంట! 

శేరికయే. లఘుపత)ములు, సమగోళాక్రారము--- అండా కా రము. అడున్య; 
శో మములుండును, సమాంచలముః విషమశేఖపతి)ము, కొనసన్నము త్రో 
డిమచివర గ9ంధికోళశ ములుగలవు, 

ప్రహ్ప మంజరి:---కణుపుసందుననుండి రెమ్ముక్రంకులు, మిభునష్టువ్న 
ములు, స్ఫతిఫ్రువ్వువద్దను ఒకచేటికగలదు, 

జ కో అర యుల ఫుష్పుకో శళము; సంయుక ము. గొట్టమున లెనుండును, vom 
యమునకం పె6 బొడున' త మ్మెతి భుజా కారము, ఒళదానినొకటి శాల 
చుండును, 

గకశవలయము:-- లేదు. 

క్రింజల్క-ములు: 10, పప్ప కోళమునంటియున్న వి, వీనినుధ్యని" 
వచళ్లెరయ గలదు. 

ఆండకోేళము;-_ అండాశయము నీచము, ఒకగది. 

రెండోమాడో అండములు. వేలాడుచు నుండును. 
న్ా, నాడా 3 mn 

ళ్ rs 
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ఈకుటుంబములో? బెద్ద చెట్టును గుబురు ముక్క .-లు 

ను గలవు, అకులు లఘుప(తములు పువ్వులు మున పుస 

ములేగాని కొన్నిటిలో ఆక రణ పత 9ములులేవు, కొన్నిపు 

వ్యుల పుష్పకోశపు తమ్మెలు అట్టుకొనియుండును, కొన్నిటివి 

తాకుచుండును ; అండాశయము నీచము, :కగది, కొన్ని 

టిలో నొకగింజయీకలదు మరికొన్ని (3లో సంత కంగు సమ్మ 

వయుండును. పుస్పుకోశముయొ క్క- త మె్మ్యెలనుబక్టియు గండి 

ల సంఖ్యనుబట్టియు ఈకుటుంబమును జాతులు గను, తెగలు 

గను విభభించియున్నారు. 

నల్ల మ్షె:--- చెట్లక లప మిక్కి-లిబల మనది, సంభ 

ముబకును, దూలము”కును, రోళ్ళు రోకోల్ల సాగళ్న మొద 

లగువొనిని జీయుటకును పడవలకును నుపయాగిం ను మున్నా 

రు, ఈచెట్ల నుండీవ చ్చెడు తిగురును గొందరు తిగెకినారు 

దానినిగాల్బన మంచివాసన వచ్చును, చెట్లసరడు జొనఢథు 

ములలోనుు రంగులు చవేయుటలోను, ఎక్కువగా జర జ్రములు 

'ఛాగువేయుటలోను వాడుచున్నారు. చర్మములు భాగుచే 

యుటలో6 గాయలుకూడ. బనికివచ్చును గాని క రక్కా. యి 

లంత మంచివిగావు. దీని ఆకులను బట్టుపురుగులు తినును, 

కేర్ 
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తెలముది. 
Mm 0 

"తెల్ల మద్ది:-చెట్టుసాధారణముగ నీటినారం. బెరుగ్ళ 
cn | 

ను. దీని ఆకులు సన్నముగ నిడివి చౌకముగను, నున్నగన్న 

నుండును. పె వెట్టువలెనే నిదియు నుపయోగించును. 

ధ్ స! ఏజుమద్ది చెట్టును జెద్ద దియ, దీనికొమ్మలు అడ్డ 

ముగా వ్యాపించును, దీనికలపయు గట్టిగానె యుండును, 
of 

క1 

వా నం... 

వ 
IE 
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కరక్కా-యి వెట్టు:---కొండలమిోిందను బయలు ప్ర 

చేశములందును గూడ బెరుగుచున్నవి. లే. 

పొరము మెండు౫ లదు. కరక్కా-యి బెరడును పటికథయు 

నీళ్ళుగాచి అనీళ్ళలో బట్టలు వేసిన పచ్చనిరంగ న 

తఅుచునల్ల రంగు తోపురంగు అద్దుటలోనెక్కు_వగా దీని ను 

పయోగింతురు, అన్న భేదిత్రోలహాడ క బిపి కాచినయెడల న 

లని సిరావచ్చును, ఈకాయలను. జరస్రన్సులు చాగుజేయుట 

లో నెక్కు-వగా నుపయోగించుచు న్నారు, హ్న్ని నెాపధముల 

లోంగూడ వాడుదురు, చెట్టక లపయు గట్టిగా నేయయుండును. 

చబాదముచెటు:...చాలచోటులనే పరుగుచు న్నది 

న్వులక ౦కులమోా6ంద6 బై నమిధున పుష్పములును, అడుగు 

పురుష పుష్పములు నున్నవి, ఇ విత (రగా రాలిపోవుచుండును 

ఈ చెట్టునుండియు జిగురువ చ్చును. లేంతయాకులను బెరడును 

నెషధములలో నుపయోగింతురు. ఆకులు పెద్ద విగానుండుట 

చ విస సళ్ళు కుట్టుకొనుటకు చాగుగనేయుండును గాని, ఎం 

డి నిలువయుండమిచే లాభములేదు, కాయలు నీమబాదము 

శాయలవలనే యుండునుగాని, పప్పు అట్లుండ డదు, దీనినుండి తీ 

సిన చమురు సీవుబొాదముసూనెను బోలియుండును. 

తొండ్ల చెట్టు అడవులలోను గొండలమోం౭దను బె 

ద్ధదిగా( బెరీసను అకులు కొమ్ము చివర గుబురుగా బెళకు 

an 
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గుచున్నవి. పువ్వులుచిన్నవి, దురువానన గలదు, కాయం 

ను దిందురుగాని కాలతిని నో మత్తుకలుగంబేయును. క్స్ 

నాషధములోను, రంగు చేయుటకును జర్యములు బాగువే 

యుటకును 'పౌడ్షుదురు. ఈ చెట్టునుండి వచ్చుజిగురు తుమ్మ 
గురువలెనే యుండును గాని నీళ్ళలోం గరుగదు. కలప పెళ 
సుగానుండును గాన్న సన్న పనులకు బాగుండదు, నాగళ్ళు 
మొదలగు నవిచెయవ జ్వాను. 

లో 
| 

తాలడఏ చెట్టు నలుబది వబది అడుగులెతు. పెళ 
గును... కాయలు గుండ 9ముగాను నెజ్టగాను యుండును. 

చిరిమాను:._ చెట్టు ఎత్తుగా జరుగును, పువ్వులు 

పచ్చగానుండును. కలప గట్టిగానుండుటచే దూలములుగ 
నుపయోగింతురు, | 

నిమిరి చెట్టునుండి యు మంచికోొలప వచ్చుచు న్నది, 

వెల్లనాగ :--- చెట్టు చాలచోట్టనే “పెరుగుచు న్నది, 

వీనివెరడును జెర్యములు బాగుజేయుటలో బనికివచ్చును. క్ట 
4 లపయు గట్టిగా'నేయుండును. గొడ్డలిమొదలగు వాని కాము 

లకును, ఓీడలుకట్టుటలోను, ఎ లుపట్టలకి9ందయ బరుచుటకు 
ను బనికివచ్చును,. ' లో 
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వపొంచన చెట్టు: = చిరిమూాను చెట్టువలెనే యుండునుగా 

ని మాను అంత 'పొడుగుగాను సూటిగను నుండదు. మణి 

యు నీరుదగిలిన పుచ్చుటకారంభిం చును, 

బొదు తిలా పెదదిం అడవులలో. జెటమాంద 6 
(యి లు cn 

బ్రాకును కాయలకు నై దుణెక్క-లు గలవు. 

బండిమురుదుడు :. నీత కాలములో? బుప్ఫించును. 

నేరేకుకుటాంబము. 

చేశేడుచెట్టు "పెద్దది. అదిచాలచోట్లనే పెరుగుచున్నది. 

ఆకులు: గమ ఖ చేరిక లఘుపతిములు, తొడిమకలదు. కణుపు 

ఫు నృములులేను. నిడివిచాకపాకారము. సమాంచలము నున్న-గాను దట్టము 
గాను నుండును, కొనయందు చిన్నవాలముగలదు అంచుచు ట్లు ఈనిగలదుం 

ప్రస మంజరి: కవు నందులనుండి రెమ్మ గెలలు ఫప్రవ్నములు 'స 

రాళేము సంప్తూగము, 

ఫుష్పుకోళము:----చిన్న చిన్న రక్షకపత్ళములుు ఇవి ఒకొ-కగా 

పడు అడుగున కలసి యుండును, ఉచ్చము, 

దళనలయముఃఅసంయుక ము ఆకర్ణణపతములు నాలుగు చిన్న 
వి గుండముగాను ఆకుపచ్చగాను నుండును. ఫుష్పకోళము నంటి 

యున్నవి టా 



జిం జలములు లా అస సంఖ్య ముల్పు ముగ్గలో కాయలు ముం బున 

సంగియుందును పప్పా డొతి తులు రెండు గదులు, 

అండకోవమ్ము;-- అంజాళయము నీచము, శెండుగదులు కీలము 2 

కటి కీలాగయుచిన్న ని, కండకాయ 1 గింజ 

ఈకుటుంబములోం బెద్దచెట్లును గుబురు చెట్టును గ 

అప్పు, ఆకులా, అభిముఖ చేరిక, నమాంచలము, లఘు పళ) 

ములు వీనిభళోను నారింజ ఆకులలోవతె గంధి కణములు గల 

వు- పుష్పములు సరాళములు, ఆకోప౯ణపత ములు ణాలు 

నో అయిదో యుండును, అవితంరగా రాలిపోభును. కింజిల 11 క్రూ by 

“ ౪ వాలగలవ్పు, వానికాడలకుకూడ రంగుండు చుండును, 

ఆండాశయము నీచము, పలము కండకాయ. 

నేశేడు చెట్లు నదీతీరము లంబెక్కువగా. ఇచెకన. 
చున్నవి, వీనిలో చాలరకములు గలవు,. మంచివానిని తో 
టలందు పెరు చేయుచున్నారు. వీని పండ్లను పులియ ౬౫౫౪ 

ఒక విధమగు సారాయిని దీయుచున్నారు.' దీనికలపయు "నా 
గప నే యుండును, ఇ౦ంటిపనులకును, నాగళ్ళు “ముుదలగు నవి 

హేంటకుల్న, నూతిపనులకును బనికీవచ్చు చున్నది ఇది 

తం. లక్ త్వరగ జీకిపోదు. దీనియాకులను ఒకవిధమగు పట్టు 

పురుగు దినును. బౌర్టులక్షు నీ చెట్టు పవితములై. నవి, 
శాఖ 
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గులాబిజడామ చెట్లను అచ్చటచ్చటం జెంచు చూ 

న్నారు, దీని పండ్డు తినుటకు వాలబాగుండును, వానికి సు 

వానన గలదు. చెట్లుకూడ అందముగనే యుండును, 
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* ,లవంగములు లవంగ వృతము యొక్క. ఎండి 

మొగ్గలు, లవంగములో నాలుగు దంతములవలె నున్న 

రక్షక పత ములు ; వానివిగాంద గుండోముగ నున్నది వి 

సింపని దళవలయము. ఈపువ్వుల మొగ్గ అను వికోసింపక్ష ఇ పూ 

రర్పమే గోసివై తురు, రజోనసంయోగమున"-వో కాయశకాచ్రున్స, 
ఆకాయలో నొకటి రెండు గెంజలుం మును, 

లవంగము చెట్లను జెంచుటకు మళ్ళలో నడుగడుగ 
దూరమున కాయలు పా తేదరు. కాయసంత మెండకు 
డనుండిన నంత మంచివి. ఎండినచో నాని శక్తి తగ్షిపోవును, 
పొతిన నాలు దు వారములకవ్ మొలక? క్తును, చిన్నమొ 
క్క_లు నాలుగడుగు లెతు “పరుగయగాని వానిని దీసి తోంట 

లందు ఇణువది ముప్పది యడుగుల దూరము దూరముగ 
నాటుదురు. ఈ చెట్టకు రాగిడినేలగాని ఇసుక నేలగాని పని! 
రాదు, బురద నేలలో మొలననే మొలవదు. కొంచెము యి 
సుకతోలహాడిన ఒండు) మక్టినేలలు మంచివి. సీనికి నీటియా 
భారము బాగుండవలయును. సముద ౧పుగాలులు త గులుట 
మంచిదికాదు. ఆ రేండ్లు వచ్చునా(ి కేచెట్లు కొపులోనికి న 

యును. నూరు నూటయేబది సంవత్సరముల వణుకు లవంగ 
ములు వచ్చుచున్నను, ఇ్రజువది మొబేండ్లయిన తరువాశ 
వాని కాపుత గ్రిపోవ నారంభించును. కొన్నిచోట్ల అవంగముళి 
ను సులభముగ. గోయుటకు చెట్టు ఎనిమిది తొమ్మిది, య 
డుగులెత్తు పెరుగంగనే చిగురును కత్తిరించి (౧ తురు, లవం 
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'గములను కోయుటయే ముంచి పద్ధతియెనను కొన్నిచోట్ల 
చెట్లకింద బట్టలుపటు చి "మొగలను "రాలగాట్టుదురు. పచ్చి 

మొగ్గలను ఎండ బాగున్న యెడల నెండల నే 'పేట్టుదురు. "లే 
చా, సన్నని ముంటమిోదనె నను, చేడినీళ్ళలోనై. నను కొం nr (yn 

చెముసేపుంచి ఎండ జెక్టుదురు. 

భఖ ఏ యు Hm, బావుం , 

ఈ చెట్ల కొమ్ములు పొాతినమ ములచును. లవంగము 
సుగంధ ద9వ్యములలో నొకటి. వానిని వనము . 'తొంబూ 
లము నందును జెొవధములలోను వాడుచున్నాము- లవంగ 
ములు మనబేశములో నంతగా పండుటలేదు. పాలనరుకును 

చున మన్య దేశముల నుండి దిగుమతి హేసికొనుచున్నా ము. 
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జామ చెట్టు వానదేశము నందంతటను జెరుఫచ 
న్న వి. అవేనేంయండైె నను బెవుగలవు. గింజలను నాత్లి 
నను, కొమ్మ్మపాతినను మొక్క. మొలచును, వానిగుతించి 
మెన మంత శీద్దపుచ్చుకొన నక్క-జ లేదు. జామపండ్ల లో 

"రెండురక్ములు గలవు, కొన్ని తెల్ల గాను, కొన్ని ఎట్తగానః 
నుండును. వీని కలపను బల్లెములు మొదలగు సాధనములు 
జేయుటలో వాడుచున్నారు. కొన్నిచోట్ల ఆకులకు తెరడును 

రంగువేయుటలో నుపయోగింతుగు, 

దానిమ్మ చెట్టును కొందణు గోరింట కుటుంబము 
లో జేశ్చెదరు. ఈ చెట్టును పలుతానులలోం బభెరుగుచున్న 
ది. ఇదిగింజలను నాటినగాని కొమ్మలను పొళెనగాని మొల 
చును, కొని అంటుగట్టుట మంచిది, కాయలు లేంతవిగా న్స 
న్నప్పుడు వానిలో నొకపురుగు'జీరిి అంతయు శినిజేసి శా 
యను కుళ్ళంజేయును. పురుగుపట్టకుండ చేయుటకు, లేకా 
య ముచ్చిగను పూతి౯గం గలసి వేసి దానికొక గుడ్డకట్ట వలె 
ను, కొన్నిచోట్ల పువ్వుల నెజ్జరంగు చేయుటకును కాయ 
డు చర్మములు చాగుదేయుకు ,నుపయోగించుచున్నారు, 

_ కంబిచెట్టు హిమాలయా పర్వతముల పాోంతము 
ల 'మొలచుచున్నది. ఈ చెట్టునుండి జిగురువచ్చును, జెర 
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డు నుండి తాళ్ళు, సంచులు చేయుటకు నారదీయుదురు. 

భరడు రంగు చేయుటలోనుం తోలు చాగుచేయుటలోను 

గూడ పనికి వచ్చుచున్నది. పువ్వుల కపాయమును, గొన్ని 

-జీళములవొరు ప్రశ వించిన తోడనే బాలింత రాండ 

కు నిత్తురు, ఎండ బెట్టిన పువ్వులను దగ్గు మొవలగు జబ్బులకు 

నుందు చేయుదురు. దీనికలపయు గట్టిగానే యుండును, దూ 

లములకు, సం భములకు రోళ్ళు, రోకళ్ళు మునదలగు వానికి, 

శుపాకులకు కూడ నుపయాగించెదరు. దీని బరడన్న అడవి 

పందాలకు ఫీ9తి మెండుగావున వేటకాండు? దీని నెజ నెట్టు 

చుందురు. 

యు--కాలి పసు, కిజపుటేనూ నె గీకు టం బపు చెట్ల 

నుండియే వచ్చుచున్నవి. ఈచణెట్టు మనబేశములో నంతే 

ఇరుగుట లేదు. 

గ్షోరింటకుటుం (A ముం 

నోరింటవెట్లు చాలచోట్లం పరు గుచు న్నృవి, సానికీ ముండ్డున్న ని 

ఆకులు :---అభిముఖ చేరిక, లఫఘుపడంములు = బ బ్లైపొ కాగము స 

మాంచలము, క్రొనిసన్న ము. 

ఫున్నుమం జరి:---కొమ్ములచి వరల నుండీ మధ్యారంభ మంజరులగు 

"రెమ్మలు "గ లలు పువ్వులు చిన్నవి, నువాసనగలదు, F 
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సుక్పుకోళము;--సంయు క్ష ము, 4 త వ్మెలున్నవి, నీచము, 

దశవలయ ము? అసంయుక్సము 4 ఆకర్షణపత౦ములు, బని క్వ 

డుతలు ముడుతలుగానుండును, ఫుమ్చకోళముయొక్యగా గొట్రముచివగనం 

టింయండును, వీనికి నువాసనగలదు, 

కింజలగ్రా ములు;ా ఎనిమిది, శెండు కండు దగర గానున్న వి, ఈ 

శెండును శెండు ఆకర్గ్షణపత్యములకు మధ్య గానుండును, ఫపుప్పాడిత్తిత్త 

లు శెండుగ దులు, | 

ఆండ కో భమ అం డాళయముచ్చము. 4 గదులు సృంభసం 

ఆరూగమ్మా కీలము ఒకటి. కొయ ఎండిపగులును, 

ఈకుటుంబములోం జెబ్లు గుఖురు మొక్క..లు, చిన్న 

ముక్క-_-లుగూడ కలవు, ఆకులు అభిముఖ చేరిక, చిన్నకణు 

పు పుచ్చములుండును పుష్పుముంజరులు మభథ్యారంభ మంజ 

రులు, ఆకప.॥ణ పత)ములు నాలుగ న, ఆత్మన నుండును, 

వానికి పాదము గలదు కిండల్క-ములు ఆక హ౯ాణప(తే ములన్ని 

మైన, వానికి రట్టంవైన, మిక్కి...లియెక్కు-వగానే.న నుండును, 
కాడలు పొడుగుగానే యుండును. అండాశయ ముచ్చము, 

గింజలు బాబగలవు,' 

గోరింట చెట్లను వానియాకుల నుండి వచ్చురంగు 

కొజకు పెరుచేయుచున్నారు. పొలములను బాగుగ దున్ని, 
ఎజువువేసి, 25 దినములు విక్త్రనములు నీళ్ళలో నానిన వీద 
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ప జల్లెదరు. విత్తనములు జఖ్టుటకు ముందు మూడు నాలు 

భు దనములనుండి మె భ్భలో సీరు'బెట్టుదురు. నీరుండగానే గిం 

జలను జల్ల వలెను, నీరింక గానే గింజలు భూమిలోనికి దిగును, 

తరువాత మూడు దినములవజకు. బాంద్దుట, సాయంత 

ము నీరుపెట్టవలెను. మొక్కలు మొలచిన తరువాత దిన 

ము విడచి దినము నీరు బెట్టిన. జాలును, రండడుగు లెత్తు "పె 

రగిన తరువాత నానిని దీసి దూరదూరముగ6. బచొతవలెను, 

శండవ యేడునుండియు నాకులంగోయుట నారంఖింతురు కొ 

మ్మల చివర తొమ్మిదంగుశములను గోయుచుందురు. ఎకర 

ము నేలనుండి యిజువడి మణు౯గు లెండాకులు వచ్చును, 

ఆకుల నెండిబ్యి కొంచెమునూనె గలిపి పొడుము చే 

యుదురు. ఈపొడుముతో నప్పుడప్పుడు బట్టలకు రంగు శే 

యుదురు. ఈపెొడుమును చిరకాణము నుండియు మహామ్మ 

దీయ స్రీలు తలకు రాచుకొనుచు న్నారు, దీనిచే వెండు9క 

లెజ్టబడును. తరువాత నీలిరంగు బూసిన మిక్కిలి నల్లగా 

నగును, జుట్టు నొక్కు- నొక్కు.లుగా. గూడనగును, 

పచ్చియాకును రుబ్బి చిన్నపిల్లలు గోళ్ళకు బెట్టు 

కొందురు, పువుషలను బరిమళ ద్రవ్యములు చేయటలో 

వాడుదురు. ! షత 
1 శ Wak 
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భఛాతుక చెట్టును బువ్వులుగూడ అందముగా నుం 

డుటవే. దోటలందు. జెంచుచున్నారు. దీనిపువ్వుల నెం 

డ బెట్టి యొకరంగు చేసెదరు, ఆకులలో. దోలుబాగు వేయ 

పదాధ౯ణము కలదు కొన్నిచోట్లనాకులను వండుకొని తిందు 

రు, ఈ చెట్టునుండి జిగురుకూడ వచ్చును. దీనికలప పొయి 

లోనికి తప్ప మజెందులకు.6 బనికి రాదు. 

చెన్నంగి హా పెద్ద చెట్లు. ఇదిమున చేనమ౦ందంతటను గ 

లదు. దీనికలప వాసములకు, దూలములకు బండ్లు, నాగళ్ళు 

ముదలగు వాని నన్నింటికిని బనికివచ్చును. దీనినుండి నార 

యు వచ్చును. ఒకరకము పట్టుపురుగు కూడ దీనియాకులు 

తిని బంతుకం లదు 

అగంధ ఏపాకు "మొక్క- చిన్నది. ఆకులకు. దొడి 

నులు లేవు, కొన్ని నొప్పులను బోగొట్టుట కీయాకులను గా 

చి పట్టువేసెదరు, 

గుమ్మడి పొదు తోంటలలో6 వెట్టుచున్నారు అ౦కలలో నని 
విస్తారయ గా జరుగు చున్నవి, 

పుకాండము?ః---రీ(ఇ. రోమములు గలవు, ఆకులదగ్గిర మూడుగా 

లుగు చీలికలుగను న్న తీంగలు గలవు, స్ 
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1 వ్రరుససవృము. 2 క్రీ) పుష్పము. 

ఆకులు;---లభఘుపత ములు, ఒంటరి చేరిక హృదయాకారము విష 

మ'రేఖ పతేము రెండువైపుల రోమములుగలవు, 

పువ్నమంజరి:— పచ్చని పెద్దపువ్వు ఒకొగ్రాక కణుపుసందున 
సొకొగాకటి గలదు, ఏకలింగ పున్నములు, వ. 



240 వృతి శా (నస్రు ము, 

ప్రుహ్పకోశము:-ాసంయు గమ స్ తమ్మె గలనవ్ర, ఆకుప చృరంస 

తమ్మెలు సన్న ముగాను౦డును, 

దళనలయము: దాం“ యు స్ట్ న్ మ్ముల్డు పను పురంగు, స్ట 

స్పకోశమునంటియుండును, 

కింజలగాములు:-. -8. రెండింటి పుస్పాడితత్సు లకు 3౦ీసీ గదులు 

గలవు. కాని యొక దాని? నొక గదిగలదు, పుష్పొడిలిస్తులు. మెలి 

కలు తిరిగింయం౦డును, 

స్త్ర పు వ్పము? 
పుస్సకో భమం వ | ల 

ము చానియ౦ందువ లే నుంఢును, 
దళవలయము 3,“ 

అండ కో శ ము: - ల 

అండాళ \ ము; | గన్న 1a కుడ్యసం 

యోగము అండలరిబగం 
్రియుఖుమోా ఢ్ల 

ఇ 2 | 

గొను yarn 
aU | wr) 

కొమ్ముపొట్లతీ గలుఫా-హిందూస్తాన మునం జె కుగ్రావ గా ంగలను, అ] 

న్న్రితీ€౫లు మగవి, కొన్నిఆికువి ; మగలీం గలి మగ ప్ర శ్పుహురిన ఆకు 
తీఢగెలుఆెడుసప్పు సృములనుబూ రు ను నళినీ గెలు చీని యుండు 

 ఆకులు;లాఒంటక చేరిక, సాద గ గాగముు నికి చాకమగయా 

దనుండును, తొొడిను'పై దోమములుగలవు, విషము లీఖ్టుపళం ఘు క్రొనసన్న' 

ము అంచున పండ్ల గలవే, 
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భ్రరుష పుష్పము. ఫా _ 

భుష్పకోళశము: సంయుక్త మురతె  మ్మెలు తమ్మెలు ఫ్లైపాకారము 

బళవలయము సంయుక్ళము. అడు సువజికో చెదుత మ్మేలుగళ జీలి 

ల్ ది తెలుపు, 

కేంజలగ్రాములు:---తి, రెండింటి పుష్బాడితి తులు శంజేసి గదులు, ఓక 

దానా దొకగదియె ఫుప్పాడితిత్తులు మెలికలు తిరిగియుండును. 

( వైదానివలెనే యుండును, ర నై 

అండకోళ ము ;---అంజఊడాశళయము నీచము, 1 గది కీలను సన్నమూ 

అంజ్యలంబన స్థానములు కి కుడ్యసంయోగము. కా అన్ 
™ 

- ఆ 

పొట్టి బుడమ, 

పొట్టిబుడమ తీ లగాచాలచి వోట్ల “పసన
. త్రీలసన్నము గానుండున్ను 

ను క్రి క గోలు చీలియుండవు. { 
జా 

_ఆకులు:-ాజఒంటరిచేరి క లఘు పతర్శిములు, సృాదయాకారమా 5 త్ర 

మలా గ గలవుగాని చిన్నని. విషము'రేఖపత)ము. అంచున జంపప్రనండ్లుగ 

లక నసన్నము.' ఒకతీలోమిందనే కొన్నితొడిమ లేన
ి యాకులుగూడల 

~ | స్రప్పమంజరి: ాూ-కణుపుసందులందు తశప్పు ములు బురుష ప్రమ 

 మములూగలసీ గుత్తులుగుత్తులుగా నున్నవి, శ్రురుషు ఫున్సు ములకు వృంతముగల 

జు య్ర్రైశషుచాలకు లేదు. ah 

యం. 
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ఫురుషపుష్ప ముం 

ప్రసన్న కోళ ము-ాసంయుక్త ముం 5 దంతములుగలవు, ఆకుపచ్చరం స్క 

“i 

దళవలయము---సం యుక ము ఫ్ చిన్న తమ్మెలుగలవు, పను సుష 

ఈం)స ఫుస్పకోళము నంటియుండును, |. 

కింజలసాములు.---8. రెండింటి పుప్పాడితి త్తులు శెంజీసీగదులు ఒళ్ల, 

జానిదొకగదియె పుప్పొడితి త్తులు మెలికలు తిరుగను. 

స్తీ ర వ్రప్పము. 

డళనలయము 

ot 
"Ay 

(| పేవానినలెనే యుండును. 
a 

*- అండకోేళము-- అండాశయము నీచము అంణ ములు చాలనుండను, 

కుడ్య'సంయోనము క్రీలయు లావుగానుండును. శీలాగగిము గుండము, 

ఈకుటుంబపుమొక్క- -బెక్కు-వగా నుష్ల ప) చే శముల 

లోల జెరుగుచున్నవి, ఇవన్నియు: దీలౌలే వానికి నులితీం7 

లుగలవు. కొన్ని టినులితీాలు " చీలియుండును, ఆకులు, . 
ఘుపత ములు, ఒంటరి చేరిక, ఆకులుమోందను, నీౌలమి 

దనుగూడ రోమములుగలవు. పువ్వులు తెల్ల గాన నను “ 

చ్చగానై ననుండును వకలింగ పుష్పములు, కొన్ని "తెగలలో 
మగతీంగి లు ఆడుతీంలగెలు గలవు, కింజెల్క_.ములు మూడు, 

కతె~ వీలోయందు. నెదుకింజల్క_ములును ఒకొక దాని 

ప్పొడి శిత్రి యందు నొకగదియు నుండుటచేత, నట్టికింజిల్మ 
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ములు నాలుగు కలని “రెండుగా నేర్పడినవని' యూహ్౦చు-చు 

న్నాము, అండకోశము నీచము. కాయసపె పెంకు కండ'కాయ 

గుమి్యెడితీ- ౫ లినుక నేలలో నేపుగాల. బెరుగును. 
పీనికొయలు మిగుల. బెద్ద వి. అవివాల కౌలము నిలువ 

యుండును. ఎండిపోకుండ వాన్నిపె నున్న మీరునగు చర్మ 
ము కాపాడుచున్నదది. దీనిని కూ రగాను, పులుసులోను వా 

డుదుము, 

బూడిద గుమ్మైఢడీ....ఆకులకు. బొడుగగు నై దు తమ్మె 

లు గలవు. దీనిగింజలను వహ ము లారంభించిన -కిదపం చా 

తనలెను. ఒకొ-క-చోట రెండు గింజలకంకెల బాతుట వం” 

చిది కాదు, ఈతీంలగాలకు నెబువును నీరును తజుచుగాం దగు 

లుచుండ వలయును, చిన్నమొక్క-లుగా నున్నప్పూ డొక ప్పుడు 

పురుగు బట్టుటయు గలదు, లేత కాయలను, నొందణు కూర 

వండుకొందురు. ఈకాయలపవై నుండు తెల్ల ని బూడిద కాయ, 

లెండకు ఇగుర్చుకొని పోకుండం గాపొడును. | 

పొట్లశాయలు వషజాకాలములోం గాయును. ఆకుల 

వాత గజుకగు రోమములు గలవు, వాని యంధొక వా 

సనగలదు. గటుకగు రోవుము లుండుట చేతను, వాసన . 

యుండుట చేతను సాధారణముగం దీలగెలను బసువులు దినవు. 

శజుచుగా తీలొల(కింద 'రాలియుండు పువ్వులు మగవపువ్వు లే". 



VAL ల వృత్ష శౌటత్రు ము. 

. కొము్యపోట్ల పువ్వులు పెద్దవి. కాయలను గూర మ్య 

డుకొందురు, ఆకుల రసము, వేళ్ళ రసముకూడ నెపధ్వు 

లలో వాడుచుందురు, 
న. 

అడవిపొట్ట్ల కాయలు వేదుగానుండును. కాన సాభ 

రణము గ దినరు, ఎండిన లేంతకొమ్ములు కాయలు గింజ. 

గూడ నౌహధములలో వాడుదురు. 

పొట్టిబుడమ వీ డొండకలమిోంద. చాకుచుర 

ను తీ 'సన్నము. కాయలు చిన్నని. వినినంత గా వా 

చుండినట్లుం గనవచ్చుట లేము. 

పాము బుడమ-ఆకులు వళ) మపత్ఫ ములు, పువ్వు 

లు పచ్చగాను చిన్నవిగాను నుండును, కాయమూూాడు పల 

లు. మిక్కి-లి చేదుగా నుండును. దీని గింజల నుండి తీ 

శమురుతో దీపములు నెలిగించుకొన వచ్చును. 

నల్లబుడమ పొముబుడవు కంచు జిన్నది* కొని 

వ్యులు పెద్ది డీనికాయలను వాకుట'లేదు, 

. కోండ బుడమ.--ఆకులు కొంచె మించు మించు 

కుడు గింజ యాశారము? నుండును. కాయలు గుండము 
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వీనినే వరుగు చేయుచున్నాము, కాని ఏచ్చటను సేద్యము 
వేయు చు న్నట్లు గన రాకున్నది. 

తియ్యదొండ తీణా (పికాండము) గుండ 9ముగా 

నుండును. నులితీం౫లు చీలియుండవు కాయలు బుడమ కా 

యలంత యుండునుగాని యంతకంెటుం గొంచము లే.తయా 

కు పచ్చరంగు. కాయలు కూరకు బాగుగానుండును. ఇవిబల 

మును గలుగ జేయునందుటు, 

కాకిదొండ తీలగ (పికాండము) ర్ ర పలకలుగా నుం 

డును ఆకులమిాంద మెత్తని రోమములు గలవు ఆకుల రస 

ము నేెెహభములో వాడుదురు. _ 

గ బీరకాయ లించుమించు సంవత్సరము డువున వ 

చ్చుచునే యుండును గాని శీతకాలములోనివే యెక్కువ 

శాగుగ నుండును. ఇతరకాలము లందొక్కొకప్పుడు చేదు 

గా నుండుటయు. గలదు. దీనియాకు లంతగాం గటుకుగో 

నుండవుం | 

అడవివీర తీశా వీరతీలా వలెనే యుండును, కాయ 

లు మధ్య లావుగను "రండువై (పుల సన్న ముగాను నుండును. 

(కని మిక్కిలి చేదు. వీనిని నమలిన డోకులు వచ్చును. పని 

ళసము నుడకంబెట్టి తలనొప్పులకు బట్లువే' వెదర్ - ॥ 



గుకి వీరయు బీరతీ౧౫ వలెనే యుండును. కాయల 

చిన్నవి. నున్న గానుండును, నిలో? వీచు మెండు. ' 

నేతిబిర యాకులు మిశ)మపత ములు. కాయలు ఇ 

ద్దని. బీరకాయ మోందనున్నట్టు అంచులు లేవు, నున్న గాను 

డును, డినిలో౭ బీచు విశ్తారముగాం గలదు. ఈవీచును మేళ 

ళ్ళు కళ బ9షు "లు చేయుటలో వాడుచున్నారు, 

కాకరాకులు పళ మ పత "ములు, కాయలు జ 

గా నుండును, అయినను మనము కూర వండు కొందుషు, 

కాయలు పండ్యన పు జెజ్టు( బడును, 

ల 
అ ర కాయలు చిన్నవి. ఇవియుం “కీదుగానే నుం 

డును, వీనిని కూర వండుకొందుము. 

దోసకాయలలో. బందిర దోసకాయలని నక్క_దోకీ 
కాయలని "రండు ముఖ్యమైన రకములు గలవు. పందిరదో 
కాయలు వప౯బకాలములోగాని కాయవు. నకగాదోస గిం 

లు పాతిన పిదపం బదిదినముల వణుకు నీరుం భోయుచుండ్ 

లెను, ఈకాయలు పుల్లగా నుండును. 
"et సీ 

దోసకాయలు. దోసకాయల వలెనే యుండును. శో 
యలు రెండడుగుల పొడుగువజకుం గాడ పెరుగును క్రి 
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పె మొట్టమొదట నల్ల ని బారలుండును, పండిన తరువాత 

శెంగాన నను, నారింజ రంగుగాన నను మాటును. 
య కూ రు 

ఆనపకాయలు కూడ  శీశకాలములోం గాయునుం 

పువ్వులు తేలుపు, కొన్నికాయలు గుండ 9ముగాను, కొన్ని 

కోోలగాను నుండును, లేంతశాయలు కూరవండు కొందుము, 

ముదురుకాయలను దొలిచి, బుజ్జలండంబెట్టి ఏీణలకు, తాం 

బురేలకు నుపయోగించెదరుం పాముల వాండూ-9 దు నాగస్వ్వర 

ము, ఆన పబుజ్జతుతోడ 6 "జేయుదురు, 

పుచ్చకకో+లు ఇసుకనేలలలో నేపుగా బయలుదేరు 

ను. కాయలు కోలగాను, ఆనపకాయల కంకు చిన్నవి గావ 

నుండును. వీనిని కూర వండుకొందురు. 

కర్చోజకాయ కొంచెము గుండ) ముగానుండును. “పై 
చర్మము ఆకు పచ్చగా నుండునుగాని లోపల కండ కొంచ 

ము గులాబి రంగుగా నుండును. గింజలు నలుపు, చలువ వో 
యునని ఈపండ్లు వేనవికాలమందు తినెదరు. వీనిగింజలుకూా 
డ నుపయోగ కరములగు చున్నవి వానినుండి తీసిన చము 
ఉట నబ్బు చేయుటకు బనికివచ్చును, 



ణు అవ్యగూదతీ గౌ. 

లపఫుస్చు ములు, ఫలములు, ఫలము ఫలము-బీలికయునుం ల. 
r 
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అవ్వుగూద తీలొమూద ఆకులు దూరదూరముణా నుం 

డును. వువ్వులు గెలలు, తెలువ్రురంగు, కాయ గుండ్రముగా 

చు నారింజ రంగుగాను నుండును, ఇదిమిక్కి-లి చేదు, వీని 
నెపషధములలో వాడుదురు... ' 

rr 

ఖా 

కతి మెరికుటుంబ ముం 

ళా 

ha 

శ. కొ త మెరి మొక౮- చాలచోట్లనేపెరగుచున్న ది. 

పికాండము. గుల్మము. ఏకవార్షికము. 
0 

ఆకులు--_ఒం టరిచేరి క. ప తములు చీలియుండును. కొన్నికొన్ని ల 

ఘుపతిములు. తొడిమ పకాండము నాపరించియున్నది. నువాసనగలదు 

సండంవె వె పుల నున్న గానుండును, 

1 

ప్రప్వమంజరి --గ్పక్ని . నృంతము కంద చేటికలన్ని యు గలసి గిన్నె 

వలె నేర్పడు చున్నవి. పువ్వులు చిన్నవి. ఊపవృం౦ంతముల వద్దను చే 

శిక్రలుగలన్ర. 

ప్రుస్ప కోళము-సంయుక్ళ ము. 5 దంతములున్నవి. అండాశయము 

వాంటు కొనింయండును. ఉచదృము. 

దళవలయము--- అసంయుక్స ము. 5 అకర్షణపక్ళ కులు. ఆండాకయ 

ముబచంటియుండును. ఇని ముొగ్గలో ఆల్లుకొనియున్న వి. 

కిం జలగామలు--క5 కాడలుచిన్నవి. ఇవియా అండాశయము నంటి 

జ 
డు దు ఠి 

- 
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అండకోశముాాఅండాశయము (నము 2 గదులు. జికొకదాని 

లో నెకాం-కగింబకలదు. క్రీలములు గండు, గొయవిస జన ఫలమ్ము 

ఈకుటుంబములోని యొక్క.లన్నియు నేక వార్చి క్రము 

లే, అవి వజాదిలోపుగ నే పువ్బీంచి చచ్చిపోవును, పత ము 

లు చీలియుండును. వానిమో౭ంద రోమములు లేవు, పుష్పమం 

జరులు గుతులు. పుహ్నగోశ మునకు దంతములుగలవు, అవియ 

న్నియు సమముగా లేవు, పువ్వులు సరాళములు" వ. కాయ 

క్కి 
లపిననారలున్న వి, ఇం 
(లం 

(్రి ,మురిని మన చే శమం దంతటను "స రుచేయుచు 

న్నారు దానిని నదా ములవపింతురుగాని ధనియముల క్రై మై 

న-వో కొన్నిబుతువులలోనే _పరుబాశుండును. ఇతరశాల 

ములో పంట అంతసమృద్ధగ 'నుండదు. కొని మురికి సువొ 

సనయుండుటచే, దానిని కరజేపాకువ పైనే కార, పులుసులో 

వాడుకొనుచున్నాము, ధనియములు గెంజిలుకావు. అవిశో 

యలే, ఒకకా ెండుగాంజీలును, గింజలు లోపలినుండి 

పయికి వచ్చుట లేదు, 

థ నియములకుగూడ మంచివాస నేకబదు, వానిని నె! 

పషధములలోగూడ నుష'నూాగింతురు. ఐరోపా బేశస్తులు వీణ 

నుండి చమురుదీయుచున్నారు, టి 
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జీలకోజ్లు విసారము పంజాబు బేశములో. టై రగుచు. 
న్నది, దీనిఆకులును  చీలియున్న వి. పువ్వులు గుక్రులే. జీలకజ్ఞ,. 

ను పోపులలోను కొపధములోను వాడుచున్నాము. 

నత పుహప్పము 'మొక్క-చాలవోటుల నే పెరుగుచున్న 

ది, దానిని కొన్నిచోట్ల “పెరు చేయుచున్నారు. కాయలను నీ 

ళృ్ళలోం ౫లపి బట్టి పటి చమురుతియుదురు. ఆచమురును కొప, 

ధములలోను సువాసననిచ్చుటకు సబ్బు చేయుటలోను వాడు 

చున్నారు. దీని గూకలను గూడ సువానన గల వగుటచే 

కూరలందు వాడుచున్నారు. 

ముండూక ప్కగ్థి--మన "'చేశమునం దంతటను బెరుగుచు. 

న్నది. వీనియాకుల నెండ బెట్టి వొడిసొట్టి చిళకాలమునుండియు 

నౌహపధములలో వాడుచున్నారు. ఈపొడిని భో పలకునిచ్చుట 

యు, ఇశరమందులత్తో. గలవి వె కిరాయుటయు గూడ గల. 

దు, ఇది చర్మవ్యాధులకు "బాగుగ పనిచేయునందురు. 

ఇంగువ మొక్క-లు అపుగనిష్ట్రాను. పెరిప్యూబేశపాఏంత 

ముల నెక్కువగామొలచును, ఈమొక్క_లలో వాల తెగలు 

Xలవు, ఇవి ఉన్నత(పచేశములందును రాతినేలలందును మొ 

లచును. నాలపెద్దదిగా నెదిగిన ముక్క. నాలుగడుగులకొంటు 

నెక్కు.న ఎత్తుండదు. 
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ఇంగువ దానివేరులోనుండివచ్చును. తల్లి వేర్చుపై నున్న 

మన్నును ఒకి గించి, దాని మొదట నొకనాటు “పెట్టుదురు, 

ఆనాటులోనికి ద్రవమువచ్చి చేరి చిక్కంబడును, చిక్క-యడి 

నపీదప దానినికొంచెము వేరుముక్క_తోడ నే కోసి, తోలుసం 

చులలోం బెట్టుదురు, అట్లువేరులోనున్న పదార్థమంతయు వ 

చ్చువజకు. గోయుదురు. ఇంగువలో క లిచాలగలుపుచునా 

రు, అవేరుముక్క_లను, బంగాళదుంపముక్క_లను, తుమ్మాజిగు 

రును, మున్నునుగూడ కలుపుచున్నారు. 

ఇంగువను చెషధములలో వాడుదురు, పోపులలోవే 

శొందుము, వేడి చేయుటకై బాలింత రాండ కు నిత్తురుు దా 

ని ననుదినము కొంచెముదినుచు వచ్చుచుండుట చేత మన్య పు 
జషరము రాదందురుః 

వాము మనచేశమునందంతటను నెరుగుచున్నది. డా 
నికి ఎజువులంతగా నవనరములేదు గాని నీరు వాలకావ 

యును, కాయలను బట్టి పట్టి చమురుదీయు దురు, చమురు పె న 
'తెల్టక ఉప్పువంటిదొకటి చేరును. దానినిదీస్కి పువ్వుఆని అం 
“క్న్షయందు అమ్ముదురు దానిని నీళ్ళలో గలపిన ఫఘాఓటుగ నే 

యుండును. వామును కొ "న్నిపిండివంటలందున్సు కూరగాయలం 

దును కౌపదములలోగూడ వాడుదురు, . 
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వ్యర్ధము ; సంయు క్త దళవంతము. తొగరు కుటుంబము. 

తొగరు చెట్టు చాల చోట్ల నే సెరుగుచున్నవి, 

తొగరుకొమ్మ, 

ఆకులు-- అభిముఖచేరిక, లఘుచతిషులు. బశ్లెపాకారము. తోడి 
నమకుటుచగా నుండును. కణుపు వుచ్చములు గలవు. ఇవి రెండు చ్యతముల 

సమధ్యనున్నవి. విషమరేఖ సతంిము, ఆంచు సరళితము, కొన 'సన్నమా, 

శ్రస్పమంజరి--కణువు 'సందులరదుండి గుత్తులు గా వచ్చును. శన్వ 

లం తెలుపు. సరాళము, మంచివాసన జేయును, . 
సాది 
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1 దళవలయమ, కింజలగ్రాములు, 2 ఫలము, త కీలము, 

ఫువ్చకోళము-ా'సంయుక ము. గొట్టమువ లెను, పొట్టిగాను నుండు 

"ను. ఉచ్చము. అంజాశయముతో కలసి పోయి ఉన్నది. 

దళవలయము--సంయుకము తమ్మెలు గలవు, మొగ్గలో నొకచా 

నినొకట్ తాకుచు నుండును, త్వరగా రాలిపోవును. 

. కేంజలబ్రాములు. 5, దళనలయము నంటి యున్నవి. కాడలు పొట్టివి. 

జృుప్పాడి తిత్తులు శకెండు గదులు. 

అరి స కోవ అండాశయము నీచము. శెండు గదులు, కాని, బిక్ష 

జాం అడ్డముగా శేర్పడుటచేత నాలుగు నదులనలె నగుపించును, క్రీలముస 
నము. కాయ ఒకప్రువ్వష్ణుసందునంద్లుండి 'యేర్పడినది గాదు. అన్ని ఫువ్వుల_ 

థృస్సకోళములు అండాశయనులు కలిసి యీర్పడుచున్నవి. 
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' చిరిచేయ పంక గ్రా, చిన్న గుల్మము అదిగడ్డిలోం గలసీ మొలచు 

చుండును, 

పకాండము, నాలుగ పలకలగానుండునా, 

అకలు--- అభి ముఖ'చేరిక్క సన్నము లభుపత9ముల్కు సమాంచలము 

కొనసన్నము, ఆండువైంపుల నున్న-గానుండును, క ప్ర స్తుచ్భ ములు "రం 

కులకు మభ్య గిన్నినలె నున్నవి, ఒకొర-కం-ప్వడు  కణిస్రనద్ద "రెంజీగాక్ష 
చాలయాకులు గలుగుచుండును, కణుసునద్ద నుండనలసిన "'రంణాకులు గాక 

మిగిలినవి కణుస్రుసందులోం 'బెరుగవలసిన కొమ్మమిో 6దవి, కొమ్మ పెరుగ లే 

దుగాని ఆకులుమాత9ము "ెరిగినని, 

ఫున్న్సుమంజరి---కణువ్రు సందుల నుండి మధ్యారంఛ మంజరులగ 

నుతులు, 

ఫున్న కోశము--నంయుక్ష్త ము. గన్నెవలెనుండును. 4 దంతములు 

గలనవ్సో, ఉచ్చము. 

దళవలయము---సంయుక్ష ము, గొట్టము పొట్ల తమ్మి కదాని 

నొకటి తాకుచు నుండును, 

కింజలబ్రాములు --.4 దళవలయము నంటయున్నవి ఫుస్పాడి తిత్తులు 

ఇండు గదులు 

అండకోళ మ అండాశయము, నీచము, 'రెండుగదులు, కీలము ఒక 
టి కీలాగ) ములు రెండు అండములు 'బాలగలన: 

ఈకుటుంబము “పెద్ద దియె. దీనిలో. బెద్ద వృతము 

లు గుబురు మొక్కలు గుల్మములు కూడ6 గలవు, వీని. 
' 1, | 

" 
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యన్నిటి యాకులు అభిముఖచేరికగ నుండును క[సుప్పు పుళ్ళ 

ములు రెంణజాకులకు మధ్యగా నుండును, పువ్వులన్నియ్మ 

సరాళములు. దళవలయనున దు తమ్మెలు గలవు 

కింజల్క-ములు దీని కంటి యుండును, అండాశయము స 

ము, రెండు గదులు గలవు. ఈకుటుంబమును, అండాశయ 

ము యొక్క- గదులలో ఒక్కొక గింజయో, ఎక్కువయో 

దళవలయపు గమె సాలు 'తాకుచున్న వో అల్లుకొని యున్న 

వో, కాయ పగణులునో, కండకాయయూో, ఇట్టివానిని బట్టి 

జూతులుగను, తేగలుగను విభజించి యున్నారు. . 

తొగరు బెట్టు :--'వెనుక తొగరి. వేళ్ళనుండి అ 
ని రంగు వేగ నడిపారు గనుక వానిని విసారముగం జెంచడి 

వోరు గాని యిప్పుడు - పె చేశములనుండి మొక రంగులు వచ్చు 

చుండుటచేత( బూరతి౯ాగ మానినారు అప్పుడంత విస్తారము 

గం బె రుచేయుటవలన  నేబది యడుగు లెను "బరుపచెట్టు. 

మూడునాలుగడుగు తెదిగి “పెరుగున విగాం గూడ నూటీనవి. 

వానిని యిసుక సేలలలో. బొలము బాగుగ దున్ని నిత్తులునా 

టి 'మొలపించెడివారు. కొయలనుండీ న్గ్తులు సీయుటయేకొం 
తకాలము పట్టును కొన్నిచోట్ల, ని తృనముల స కిందటి స సం“ 
త్సరపు సై రోనుండితీసిన ఇ. యాను, "మతకొన్ని- చోట్ల దగ్గరిను 
న్న చెట్లకాయలను నుపయోగిం ఇడి వారు, కాయలను కెళ్ళి 
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వాని కండ మెళఠ్తబడుటకై మూడునాలుగు దినములొక 

కుప్పగా వేయుదురు. అవినల్ల బడి మెత్తబడగనే గింజలను 

దీసీ పదునై దు దినములు కుప్పగా వేస్తి ఇంకను నున్నకండ 

ను దీసివేయుటకు, తట్టలలో చేసి కొంత సేపు కాలువలలో 

వేసి తేరునాత అర బెట్టి జల్లుదురు. 

తొగరు రంగు నూలుబట్టలశే పనికి వచ్చును. పటు 

బట్టలకును మిక్కిలి నన్న బట్టలకును దాని నుపయోగింప 

రు. గోరాబట్టలనే జెచ్చి ఆముదము, లేనియెడల, ఆముదపు 

గెంజలఫొడి, చౌడు, కారము సీళ్ళలో గలిపి బట్టల. నందు 

'లో కొన్నిదినములు నానవేసెదరు. తరువాత. వానిని దీసి 

కరశ్కాయి చెక్క. కపాయములోను, పిదప పటికనీళ్ళలోను 

నానంబెట్టుదురు. అటుపిమ్మట నీళ్ళను గాగంబెట్టుచు మతి, 

గిన పిమ్మట తొగరువేరు, ముక్క_లుగానోసి అనీళ్ళలో బేసి 

బట్టలనుగూడ చేయుదురు. వేళ్ళ జెరడునే "వేసిన యెడల పూ 

లాగ నెజ్జరంగు వచ్చును. బెరడుతో మిగిలిన భాగమును 

గూడ చేసినయెడల కొంచెము పసుపు చాళుపుగాడ వచ్చు 

ను. రంగునకు సన్నముగానున్న వేళ్ళు మంచివి, చెట్టుకొట్టి 

"వేళ్లు తీయగనే వానిలావు సన్నుముల ప్రకార, 'మేర్ప్చరచి 

యుంతురు. రంగు వే సెడు పలుతావులందు పలుభేదములు గల 

వుం కాని యిష్పుజీ ఉతొగరు రంగు వేయుటయే మానిరి, 
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కాపీ మొక్క. మనదేశములోనిదిగాదు. ఒకమహా 

మృ్యకీయుండు మెక్కా-నుండి తిరిగి వచ్చునపు జేడుగింజలన్స 
'బెచ్చి మైసూరులో మొట్టమొదట బా తెనని (పతీతిగలద్దు, 

ఇంచుమించుగ నాకాలవుంజే -ఈస్టుషండియా కం "పెనివార్స. 

కూడ హిందుసానమునందు కాస ముక్క-లను చెంపందొ 

డంగిరి. కాపీని మొదట తాగ నేర్చిన వారేకేబియా శే 

శ్రస్థులు వారు కావీ+గాలతోడనే కపాయము' చేసి 

నారు సపొరనీకు బే గింజల పొడుముతోం. జేయనారంభిం 

చిరి. కాపీ పంటకి9ందనున్న మొత్తము 196318 ఎకర 

ములలోను విస్తారము శాన్న రాజ్యము, మెసూర్కు తిరువా 

న్మూ-రులలోనే గలదు, 

ఈమొక్కో..లకు రాతి నేలగాని విస్తారము బిరుసుగాను 

న్న శేలగాని మంచిదికాదు, చేళ్ళుసులభముగ బారుటకు 

భూము వీలుగనుండవలెను, మరియు దీనికి 1500 వందలుమొ 

దలు 5500 అడుగులవరకు నెత్తుగానున్న ప దేశములు వుం 

చవి. విస్తారము ఉష్ణముగూడదు. ఎక్కువగా వర్షము లక్క 
రలేదుం పద్ద పెద్ద సుడిగా లులు వచ్చుచుండిన ముక్కలు 7 భౌ 
గుండ వు, 

ముక్క-లుజెంచుటకు విత్తునెన్నుటలో. జాల (శ్రద్దకా 
నరయును, శాపీవిత్తులలో నెన్నియోరక ములు గలవు, వా 



లో నుంచివానిని. నేలకుందగువాని నేకకొనవలయును, "లే 

తకాయలలోనిగింజలు మంచివిగావు. కాయలుపూర్నిగంబం 

డినతరువాత వానిగింజలను దీసి కడిగి నీడ నారంబోయవలే 

ను. కొందటు పండ్లనుండి తీయగనే పాతినచో మొక్క_ బో 

గుండునని తలచుచున్నారు. ఈగింజలను మొదట మళ్ళలో 

చఛాతవలయును, ఈమళ్ళకొఅకు నేర్పరచిన నేలలో వనుక 

కావీమొక్క_లు ములచనా యవిమంచివికావు. అక్క-డ ని 

సారము చెట్టున్న-చో, నీడకుగావలసిన వానినుంచి మిగిలినవి 

కొట్టి వేయవలయును,. ముశియు నీవు శ్రకు నేర్పరచువానికి న్టి 

సదుపాయము బొగుండవ లెను, మళ్ళలో నేడాదియెదిగినపిమ్లట 

వానిని దీసి చేలలో౯బాతుదుభు. కొందరు రెండేండ్డవటుకు వ 

శృలోనేయుం చెదరు, పీనినిచేలలోం చాతునపుడు వేలను శు 

భముగా( ద 9వ్వన లెను. డబ్బునకు నెనుకదీయని-ో మొ 

క్క_లనుబాతు-చోటం బెద్ద పెద్దగోతులు (త్రవ్వి కొన్నిదిన ముల 

వజకు ఎండ కెండుచు, వానకుందడియుచు నట్లుండనిచ్చెడరు, 

తరువాత వానిని, ఎరువు, గడ్జిమొక్కం-లు, మన్నులతో (ఇది 

_వజకు తివ్విగిసి నమన్ను గాదు) పూడ్చెదరు. అవికొంత కాల 
మైనతరువాత లోపలకు కు ఇంగునుం పిమ్మట న చ్చోట, "సేం 

డను ఇత రయెరువులను చేయుదురు, మొక్కలు మబ్బుగాను 

న్నప్పుడు పెద్దవర్షములు కురియకుండా నున్నప్పుడు పొతుట 
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మంచిది. పాతినవెంటనే యెక్కువగా నెండలుకాసిన యెడల 
'రెండుమూడువమార్హు తడి బెట్టవలయును, మొక్కలను దూర 

దూరముగ. బాతుటమంచిది. ఎంతదరముననో, అది, భూ 
మినిబట్టియు, కాపీరకమునుబట్రియు నుండును. 

కాపీ తోటలలో నీటిపారుదల 'బాగుగ నుండవలెను, 
కాలువలు లోతుగానుండుటమంచిది. 

"కావీమొక్క-లను బాతుటకు పూరషమాచోటును జ 
న్నుటలహార్చియు, త వ్యుటంగూర్చియు, ఆకులు గప్పుటలసం 
ర్చియుపలువురు పలువిధములు గ. జప్పుచు న్నారు, _తవ్వకుం 

డనున్న యెడల మొదటి ఒకటి రెండునంవత్స్పరములలో పం 

టతక్కు-వగానుండును ; మరియు నెనుకటి వోడు లేమెన నుం 
డునుగాన అగ్ని భయమును గలుగ ౮జీయవచ్చును. ఆక లను? 
స్పెనేని, అవి కుళ్ళునుగాన , నెరువువేసీనంత పని వేయును, 
మొక్క-లు వపుగాబయలు చేరును, మణీయు( ద ఏవ్వుక పోవుట 
వలన6౬ గలుగు నష్టమును బాపును, 

ఈ మొక్క-లకుచేంప పెంట, తెలకపిండి, ఎముకలు, సే 
డ మొదలగువానీని ఆయానేలలకు కావలసిన వానిని ఎటు 
వుగా చేయుదురు, ఎరువు వేసెడు కాలమును అన్నిచోట్ల నొక 
టికాదు. మొక్కలు పొతగనే ఎరువువేసిన నవివపుగా బయ 
లుబేరును, పున్చించు నపుడు ఎరుభు చేసిన విరివిగా. గాచున్ను, 
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కావీముక ౫ కొం చెమెత్తు ఎదిగినతరువాత 'వానిని 

గతి రింతురు, ముక్కలు మూడేండ్లు ఎదిగినతరువాత *సెడ 

దుగులెత్తుయుంచి “పెన నరికివే యుదురు, చివరనొకకొమ్ము బ 

యలుదేరును, కాని దీన్ని క్రిండనున్న కొము్యట్లుకే సూర్యరశ్మియు 

గాలియు బాగుగనుండుటచే, అవియే బాగుగ ఫలించును. కా 

యల భారమునకు రెండు కొమ్మును రెండు వైపుల వంగి 

యుండును. 

అందుమూలమున చెట్టు కొంచెము మధ్యగా చీలి 

అందు పురుగులు పీవేసించూనుగావున అట్టుక తి రించుట వ 

లన కొమ్మలువంగి కోయుటకు వీలుగనున్నను అదిమంచి పద్ధ 

దిగాదు. కొమ్మలను నిలువుగా నెదుగనిచ్చుటయ్ మం చిపడ్ధ 

త కొన్నిచోట్ల శెండండ్లప్పు'కే ముక్క--లను కతి రించు'చు 

న్నారు. చాలచోట్ల పంటపండగ నే కాయలుకాచిన వానిని 

గలి రించివై చి యికముందుకాయలు గాయభథ్లలసీన ఇానిని 

కాపాడుదురు. ఎండిపోయినకొమ్మలను కుళ్ళుచు న్న వానినెప్పు 

డె నను లాగివేయవలసిన చే. ఒక్కొ-క్కొ-పుడు బెరడు నం 

టుకొనియుండు పాకుడు, నాచువంటి వానిని గీసికేయ 
వలయును. 

ఈముక్క-లకుండ వలసిన నీడనుగూర్చికూడ నభిపో) 
యష₹దము గలుగుచున్నది. కాని కొన్నిచోట్ల కందొముక్కో- 
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లను కొన్నిచోట్ల బాడిద ముక్కలను, వటి కొన్ని చోట్ల ఆ 

అకొన్నిటిని బాతుచున్నారు, ఏవై. నను, చిక్కు_డుకుటుం బము 

లోనివెనచో, మంచివి, వాని! భూమిలో ( స(తే జనమును 

జేర్చుగగణము గలదు. 

కాపీము కొ--లకు తెగుళ్ళుచాల కలుగుచుండున్సు, క 

కిం బట్టుపురుగులు 'వేయాకు మొక్కలకు బట్టువానన్ని లేవు 

ని, అంతకం బ నెక్కుువధ్వంనము చేయుచున్నవి. ఇవిబు 

జువలన కొంకెంబురుగులవలన నెక్కువ పాడగు చున్నవి, 

కాయలనుబూరగి గ ముదిరినగాని కోయగసాూడదు, కొ 

న్ని చోట్ల? చెట్టుక్రింద గుడ్డను బట ది, చెట్టు నాడింతేగు, "కా 

నున దేశములో. జాలచోట్ల మామూలుగ నే కోయుచున్నా 
రు, కొన్నికాయలలో నొక్కొకగింజ యేయుండును, ఓక్క 

గింజయున్నని మంచివాస న వేయు నందురు, "నాలి గోస. 

పిదప వానినుండి గింజలుదీయుట కష్టము, వీనిని దీయుట 

 యంతగిములు గలవు, 

_కావీక్స ఎక్కువ ధరయుంకుట వేత కర్ లు ని;-రము 

గ గల్పుచున్నారు. కొన్నిముక్క-ల చేళ్లును, ఖజూజారపు 
నెదజలు, పంచదార, బఠాణీలు. మొదలగు వానిని కాొస్సియు 

శారీ పొడిలో గలుపు చున్నారు, కొందజు అతుక్కు. ఈను 
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ప, బేసియీ కాఫి పొడియని అముశ్రదున్నారు. అన్య సైశ
ము 

ర వదన శాపివొడి కంటి మన ఇండ 0 

ఎను చేసికొనిన పొడి బాగుండుట కిదియే. “కారణము, 

యం న్ని చోట్ల కారీగింజలకు బదులుగా తగరిస కసింత 

కన (. గింజల నుపయోగించు చున్నారు, కాపితా” 
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కనా, స్ర్రహ్వ్పము, “కాయల, 

గుట మునబేశములో నిప్పుగెక్కు-దై నది. కావకాగాపల కం 

వాటు పడనివా రదియ్మి పాపమో అనాగరికులు 6 నెంచం 

చున్నారు. పల్లెటూరులందు సై తము "కొసి విస్తా గ 

as మొగ సపెళ్ళవారీ నిబంధన లలో నిది "యు 
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య్యిను.. చదువుకొనుటకు బాలురన్య పట్టణ ములకు బోయ 

యచ్చట దీనికి చిక్కువడుట యొక ముఖ్య కారణము, ' 

కిన ను చెట్లనుచెచ్చి వున జేశములో ములకించ్లి, 

వానిలో. జూలరకములు గలను. కాని మేవియు వినార్న 

ఉప్పమును భరింప లేవు, కావున మన దేశమునందు కొండ 

మిాందనే వానిని బెంచుచున్నారు ఈచెట్లు పచ్చిక బయళ్ళ 

లో గంకు అడవులు నరక్కి అచ్చట పొతిన-వో బాగుగ 

లచును. అవిపెరుగు నేలలందు నీరునివిచి యుండ రాదు, 

ఈ చెట్లను కొమ్మలు పాలియెనను గింజలను నాటిమె 

నను బెంపవచ్చును. మళ్ళు చేసి, ఎండతగులకుండ పంది 

యో పాకోవేసి విత నములను 2 ఒత్తు గయ దెల్లుదురు, వానికి 

తరుచుగా నీరును "చెట్టుచుండవ లెను, అవి ఆరువారముల సా 

టికి ములక లెత్తును, ఈ లేంత మొక్కలు రెండు మూడాకులు 

చేసిన తరువాత వానిని దీసి రెండేసి అంగుళముల దూరము 

లో చాలి పెట్టవలెను. ఇవి నాలుగంగుళము లెగు ఎదిగిన 

మీట నై చేసి అంగుళముల దూరమున బొతవబను, * 

మిది పదంగుళము లెదిగిన పిమ్మట వానిని మరలందీసి ర 

మునుబట్టి నాలుగు మొదలు, ఆరడుగుల దూరములో. బౌ 

వలెను, 

_ మొక్క-లెదిగి ఒకదానికొకటి మిక్కిలి దగ్గరగా ను 

న్నను నష్ట్రములేదు. అంక దగ్ధరగా నుండుటవలన వానికి 
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1 గడ ముక్కలు పెరుగ లేవు, మజియు ' మధ్యమధ్య ను 

న్నమొక్క-లను నాలుగ్లెదేండ్లు వచ్చిన తరువాత 6 జెరకివై చి. 

వానినుండి బెరడు తీయవచ్చును. పండెండు పదునాలుగేం 

క్ఞయినపిదప ముక్క-లను బూతి౯గ లాగి - “-మాఏనునుండియు. 

శేటునుండియు జెరడుదీయుదురు. బెరడుతో లోపలిచారు 

వృకూడ నచ్చిన లాభము లేదు గావున పదునెనిమిచేసి అర 

సశముల దూరదూరమున చెట్టు చుట్టు నలుకుబెట్టి రెండు. 

నటుకులకు మధ్య నిలువుగా గోయుదురు, 

ఖ్ 

అట్లు ముక్కలను "బెజికి వేయక నెదుగనిచ్చునపు 

డు.  చెట్లయొక్క- కొమ్ములనే కొబ్టుదురు, లేదా చెట్టునే, ము 

గలు వణకు నణుకుదురు, ఈ-మొండెము నుండి కొమ్మలు బు. 

యలుదేరి 'పెద్దవగును. . 
॥ 

ళీ 1 

కొన్నిచోట్ల మానునకు రెండువైపుల మాత మె" 

ఒక యంత ము మూలమున బెరడును కొంచెము లోతుగ 

నే ఇక్కు-దురు, తరువాత నచ్చట కొక బెరడుగూడ. 

వచ్చును. 

సా. లీసిన బెరడు నంతయు నెండ బెట్టి యం(త శాలకు. బం. 

పుద్గురుం యంత 9) శాలలో చేమిజరుగునో, జెరడులో, నేయ 



మార్పులుగలుగునో తెలిసికొనుట రసాయన శా(స్త్రసహా 

ము లేనిజే కష్టము, 

ఇప్పటికి మొత ముమోం౭ద 4350 ఎక రములు శ్వినై 

చెట్టకి)ందనున్నని. అన్యదేశములనుండి కనెను దిగుమకిఃి 

సికొొనుటమానినాము. మజణీయు సంవత్సరమున కు మన్గ 

(మన గవర్నమెంటు వారికి) 139660 రూపాయలు లాభము 

కూడవచ్చుచున్నవి. 

చిరి వేరు;- చిరి వేళ్ళ 'బెరడులో. గూడ నెజ్జనిరంగు 

దు, బట్టలరంగునకు ఏినినిగూడ నుపయోగింతురు, ఈమొ, 

లు యిసుక నేలలో బాగుగ మొలచును. విత్తులు జల్ల బోవుటక 

ముందుపొలములో మందగట్టుదురు, విత్తనములు జెల్లిశతరున 

తమొక్క_-లు మొులచువజకును దినమునకు మూడు మూరు. 

చొప్పున నీరుంబోయుచుండవలెను, మొదటి పదునైదు 

ములు నీళ్ళలో చేడకూడ కలుపుటమంచిది. 

సీని'వేళ్ళను నీశ్ళత్రోనూకియో, దంపియో , రసము 
శి ఆరసములో బట్టను నాన బెట్టి రెండుగంటలూ వుబుగ cat 

తరువాత నుతి! ' ఆరవేయునురు బట్టకుమంచి 'ఎట్టరలో 
వచ్చును, 
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ల మంజిష్టలత-చాల “పెద్దది. అ దిచెట్లమిగా(ద బాకు చుం 

ను, (మూనులావుగచేయుండును. ఒకజత ఆకులు పెద్దవి, ఒ 

'జత ఆకులు చిన్నవి, దీని వేఖునుండి కూడ ఎజ్బనిరంగువచ్చు 

3, దీనిని తొగరువేజు వలెనే వాడుదురుకాని బెరడును వే 

ప చేయనక్క_రలేదు. దీనితో రంగువేయుటయు. నిప్పుడు 

తగ్గీపోయెను. 
> 

ra! 
(de 

సూకుకాడ_వరి చేల గట్లవద్ద ఒకఅడుగాత్తు ముల 

చును ఆకులకు తొడిమలేదు. చిన్నచిన్న తెల్లని పువ్వులను 

మదనబుంత కాడ -సముదతీ రములందు 'ములచూ 

నె కమ్ము నాలుగుపలక లుగానున్నవిం పువ్వులు కణుపు 

ందులలో మూడే సియా నాల్దెసియో యుండును, 

A" i ' 

. బంధూకముఅందముగానుండు గుబురు ముక క్క , 

కొమ్మలు భూమివడ్డ నుండ్ పుట్టుచున్నవి. ఆకులు కొొమ్మ్మనం 

బిపెట్టుకొని యుండును. పువ్వులు ఎరుపు, 

1] or 1 
శ wel 

జ తడ డ పళ్ళు చెట్టు పర్వత ములమీాద. సె ద్దదిగానే క్ 

స్వుగును. ఆకులతొడివా చాలపొట్టిది, ప్రనిపువ్వులు 'కెల్లగాను. 

“సుచాసన గోన నుండును, aa 



నరానిపా పీ -- ..శొంకలవద్దను మార్తముల పక్క 

దరుచుగాంబెరుగు చిన్నమొక్క- తెల్లని పువ్వుల 'గుత్వుక్ష 
మంచి వాననవేయునుం 

పా పటయు: బెదానివలెనే యుండును గాని, దీని అక 

లు నున్నగానుండవుం రెండు'వై పుల రోవుములు గలవ్పు,., 
wl 

వెట్టీనల్ల వేము మార్లములపిక్కను మొలచు చిన 

మొక్క ఆకులు బల్లెపాకారము వానికి తొడిమ'లేదు, కల 

పుసందుల రెండు పువ్వ్రులుండును, 

కొమ్మిచెట్టు చిన్నది. బెరడు నల్లగాను. నున్నగా 
నుండును, ఆకులు దట్టముగానున్నవి దీని తెరని పువ్వులు 

మంచివానన చేయును, . 

tif 

క రింగువ చట్టు చిన్న చెట్టు. పువ్వులు సెద్దవి పాక 

"ఓ వికసించినపుడు తెల్ల గానుండును కొని కనుక 9వుము 

mt బచ్చ పడును, ' 

గార్ప చెట్టు కోండలమిోాంన  బజేరుసను. నీశ్ర కాల” 

లో అకులు రాలి వసంత బుతువులోం గురింప నారంభి ౦: 

ను, పువ్వులు మంచివాసన చేయును, je 
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క ఎజ్జబక్కి- చెట్టుమోంద ముండ్లుగ లవు. పుపుషలొకొొ- 

కచో నొక్కొ-క్క-టియే యుండును అవి తెల్లగాను సువాసన 

గి నుండును, 

మంగ చెట్టు గుబురుమొక్క_, ఇది బాలచోటుల బరు 

గుచున్నదిం 

,.. చామంతి కుటుంబము. 

పొద్దుతీరుగుడు చెట్టు సాధారణముగా మనతోటలో ఇం 

చుదుము, 

ఆకులు:-- ఆడుగున కొన్నియాకలు మాత్రమే అ భిముఖ చేరిక, 

పెకిపోను ఒంటరిచేరిక, కొంచ మించుమించు హృదయాకారముగా నుం 

డును. కొననన్న ము. రెండువై పులను మెత్తని రోమనులు గలవు, 

సమాంచలము, విషమరేఖ పతంిము. 

పుమ్సమంజరి :---బంతి, మనముచూచి పున్నుమని భమించున 

ది యొకపుష్పము గాదు, (౨ెనీక ప్ర హృ ముల సముదాయము ఫున్చ'సముదా 

యమున కడుగున నాకు పచ్చగనుండు "ఓకులు 'చేటికలు గాని రకకప 

ములు గావు. లోవలనున్న యొక్తొ్య్థాక "ఓకొ కొ్క్టాాకవుమ్సము, నుఢ్య్వా 

భీసర ణము కొన్ని మిధునస్రున్నములు, కొన్ని నప్పుంసక పున్నములు కొ 

న్నీ వికలింగ పుష్పములు గా నుండును. woe 



జ్ 

ఫువ్పకోళము వారతుక పత్రములు ేంకులవలె నుండక ో 

దళనలయయము == నంయుక ము. చుట్టునున్న పుష్ప ములగ 

కోరా దళవలయము నాలుకవలె వెడల్బుగ నుండును. మధ్యపుష్న 

దళవలయము సన్నని గోట్రరువ లె నుండును, 

కింజల గ్రాములు ;---అయిదు, కాడలు దళవలయమున కంటి 6౫ 

న్నవి. పుప్పొడికిత్తులు రెండుగదులు. అన్నిపుప్పాడి తిత్తులును “ 

సృకొని యు౦రిడును, 

అండకోళశనము:---అంజాశయము నీచము. జకగదిం ఓక 

అండము కీలము మొదట కింజలగాములకన్న పొట్టిగనుండ్, క్రమము 

వానికం క పెద్దదై పుప్పాడితిత్తుల మధ్యనుండి చీల్చుకొని ెకిపో 

రెండు కీలాగ9ములుగ చీలును, 

చామంతి (వుహ్నములో” గొట్టమువలెనున్న పుష్ప 

బం లేను. గో 

బ్రిదియొక పెద్దకుటుంబము, పిపంచములో న 

భాగముల యందును దీనినికనుగొనన గు. ఈకుటుంబము- 

ని మొక్క-లన్నియు గుల్ట్రములు, ఆకులు వాలభాగముపర 

_జంటరిచేరిక కాని కొన్ని టికిమాత)) మభీముఖ చేరిక. వృ! 

తాగముసై సాధారణముగా పొలసులుండవు. పుష్పకో। 
ము కొన్ని పుష్పములలో పొలుసులువలెను కొన్నిటిలొ 
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రోముములవలె ' నుండును. ఇట్లుండుటవలన _ ఎండుకో 

యలు గాలికెగరి దూరముగా బడుటకు వీలగుచున్నదీ. పు 

స్పములలో కొన్ని మిధున పుష్పములుగను కొన్ని వకలిం 

గపువ్చములుగను నున్నవి. మిధున పుష్పములు పుహవ్పమం 

జరికి మధ్యను, వక లింగ పుహ్పములు చుట్టునుండును, పుప్పొ. 

డి తిత్తులన్నియుంగలసియుండును. అండా శయ మొక గఫలము 

ఎండుకాయ బిద్దలవదు. కీలము చివర, రెండుగా చీలి 

యుండును. 

బంతిలోని పుష్పములుకొన్ని గొట్టములవలెను కొన్ని 

నాలుకవలెవెడల్పు గనున్న వోఅన్నిపుప ఎములునుగొట్ట మువలె' 

నున్నవో చేటిక లాకుపచ్చగ నున్నవూం మరియొక 

రంగుగనున్నవో వృంతాగిమ్ముపె పొలుసున్నవ్ లేవో 

మొదలగు అంశములను బట్టి యీోకుటుంబమును జాతులుగ 

ను తెగలుగను విభిజించియున్నారు* 

కుసంబ  మొక్క-లను బొంబాయి, బంగాళచేశములం. 

దుంగొన్నివోట్లంైై రుచేయుచున్నారు. దీనియాకులు వెడల్పు 

గను బల్లెపాకారముగను నుండును. తొడివులేదు, ఈమొక్క- 

లో ముఖ్య మైనవి రెండురకములున్నవి, ఒకదాని యాకులు 

బిలుసుగను ముళ్ళుగలవిగను నున్నవి, రెండనదానికి ముళ్లు 
18 
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లేవు, కొన్నిచోట్ల వానిపుహ్పములనుండి రంగు వేయుటక్షన్న 
గాన్నిచోట గింజలనుండి చమురుదీయుటకును బె రుచేయుచ్లు 

న్నారు. 

ఈముక్క-లకు€ గొంచ మిసుకనేల మంచిది, దీనిని 

_తృనములు లితర మెట్టపె రులతోం జల ల్ల వచ్చును, నాలుగ డు 

నెలలకుం బుమ్సింపనా రంభించును. 

మొట్టమొదట నొకపూవు పూయుటకారంభింపం బ్రో 
వుచుండగనే చిగురునుదు )ంపి నై తురు. అందువేం గొమ్మలు 
వేసి అవన్నియు. బువ్వీంచును, పుష్పములను గోసి యింటి! 
గొనిపోయి నీడనారం బెట్టుదురు. ఆరినపిదపం జేతులతో నలు 
వుచుం జల్లెడ వలె. గంతలుకంతలు గల బుట్టలలో నీళ్ల తోం 

సుఫురంగు. 'బేకుండ నీ నీరుళుభ 9 ము బోవునంతవ బక, గ 
డుగుదురు. తటువాత వాని నారంబెట్టి ముద్దలవ లెంటేసి య 
ము్యుచున్నారు. ఈరంగు చేయువారలు వీనినేకొనుకొ నెక 

ఈరంగువాడుకయు నిప్పుడు తగ్గిపోయెను 

1875 సంవత్సరముల పాంతముల వమన బే శమునుండి 

650827 రూపాయిల సరు కెగు మతి యగుచుంజిను, తళ్ళూర్య 
ముంకను నెక్కువగలదు. 
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... కుసుంబనూనెను లెండువిధములుగం డీయుచున్నారు- 

కాయలను వెచ్చంబెట్టక యె దీయుటయొకటి. నెచ్చంబెట్టి దీ 

యుటయొకటి. వెచ్చ బెట్టిన యెడల నెక్కువవచ్చుట సత్యమే 

గాని అది మంచిరకముగాదు. పచ్చినూనెను వంటకములందు 

నుసబ్బు చేయుటకును, తక్కు-వరకము, దీపములు పెట్టుటకును 

బనికివచ్చును. వంటచమురు ఏనికియనికి రాదుగాని పచ్చిచము 

శునకు లేని మజియొకలతణము దానికిగలదు. దానిని జర్మృ 

ములకు రాచినయెడల వానిని సీటిళోముంచినను నవి పొడు 

శావు, నీళ్ల తోడుకొనిపోవు తోలుతిత్తులకు వీనిని రాయు 

చుందురు. 

కొొందటు దీనిచిగుళ్ళను వండుకొనియు గింజలను వే 

యించుకొనియు6 దిందురు. 

నల్లత పత మొక్క. అకగా డక్కడ ములచుచున్నది. 

ఆకులు కొమ్మనంటి పెట్టుకొని యుండును, అడుగుననున్నవి 

బల్లెపాకారము, సెనున్నవిబాణగాకారము, పువ్వులు పెడ్డ 

ఎత్సింట.. మెొొక్క_లో నడుగుననున్న యాకులకుం బ 

తై ఖరిని దీర్భ ములగు త మ్యలున్నవి. “పె "భై ౫నరూకులు బాణా 

'గా)కారము. పినిలోను బాౌలుగలవు, 
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చందుగల్లకూర సాథారణముగ మరక నేలలందు మై 

లచుచుండును, ఆకులు బుల్లెపాకారము. బంతులు రమ్యని 

వరనుండును. అన్నియు మిథున పుష్పము లే, గ. 
1, 

మరాటతీంగె. ముదురు మొక్కలలో బ) కాండము 

నేలమోాందయబడి వేరులు వేయుచునుండును, ఆకులు అభిముఖ 

వీరిక, అండాకారము పువ్వులు కోలగనుం డును. 

కవామంతి, చిన్న మొక్క-, దీనిపువ్వులు 'మిగులనంద 

ముగానుండును. దీనిలో. చెల్లరక ముకూడ గలదు. 

పొద్దుతిరుగుడు మొక్క-ను దోటలందు. బెంచుదురు: 

ఆకులు హృదయాకారము, పువ్వులు "పెద్దవి, కాడలు పొడు 

గుగ నుండుటచే వంగియుండును, 

బంతి మొక్క. ఇతరజబేశములనుండి మనచదేశమునకు 

చేంబడినది. దీనిలో ేకబంతి ముద్దబంతి యను రెండు రక 

ములున్నవి. కొన్నిటిపువ్వులు పచ్చగనుండును. కొన్నిటివి న సొ 

రింజరంగుగ నుండును, 

 "బంకీను సు మొక్క-లుచిన్న వి. వినిపువుషలు సలురంగడు 

లుగ జూమంతిపువ్వుల కంక బెడ్డవిగానుండును, ఇవియ్సు 

మనజేశములోనివి " గావు, 
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కొండనువురలు మొక్క హిందూస్తానమునందు గొ 

న్నిచోట్ల ములచు చున్నది. ఆకులు అండాకారము సదా పు 

వ్వీంచును, డీనియాకులను గొందజుతిందురు, 

పొగడకుటుంబము. 

పాగడ చెట్రాను తోటలలో జెంచుచున్నారు. దీని ఇరడు గజుకు, 

గలుకు ణా నుండును, లేంతకొమ్మలపైె మెత్తని పాడిగలదు. 

ఆకులు :-_ఒంటరి చేరిక కులుచ తొడిమ, లఘుపత్శ9ిములు 'సమ 

గోళొకారము, సమాంచలము విషమ లేఖ పతిము్య కొన, వాలము గలదు. 

పతము విరునుగా నుండును. రోమములు లేవు, 

ప్రహ్పమంజరి కణుపు 'సండులందుండిి సాధారణముగ నొకటి 

శంకు నెకుు-వనయే పుట్టు చున్నవి. పువ్వులు చిన్నని. సరాళ ములు. 

పుష్పకోశము ;--అసంయుక్ష్త ము. రకకపతోములు రెండు వరు 

సలుగణా నున్నవి. ఒకొర-కవరుసలో నాలుగేసీ గలవే. ' పె వరసలోనివి చి 

ద్దవి, అవి మొగ్గలో నొక దాని నొకటి తాకుచుండును, శెండన వలయము 

లోనివి అల్లుకొని యుండును. నీచము. 

దళవలయము ; ఫాసంయాుక్త ము, గొట్టము మికి్యాలి పొట్టిది తమ్మె 

లు మాడుపలయములాగ నున్నవి, ఒకిొ_కొచానియందు ఎ ఎనిమిజేనిగలవు. 

యూడవవలయము నందలి తమ్మెలు క్రింజల్య-ములె క్రరీటమనలె "నేర్పడం 

చున్నవి, ఇవియె నిజమైన ద భనలయఫు తమ్మెలు. మెనున్న శండు నరుస 
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న్. 

పాగ 

లును వీనినుండీఫుట్టిన పొలునులు. తెలుపురంగు. ఎండినతరువాత గోధున్ల 

సణఇామువ చ్చును. మంచివాసన గలదు. 

క్రిం జలఛ-ములు :--ఎనిమీది, వ్? ను! గ్య గొడ్డు ఫ్రం జలసాా ములు గూడ 

గలవు. పుప్పొడి తిత్తులు సన్నము. సంయోజకములు వ్నిపి పెకి నచ్చుచున్న 

ఏ. 'గొడ్డుని పెవలంసమను, కానన కీంజల్య-ములు దళనలయకరున కెదురుగా 

మన్నవ లో 

అండకోళము : వా ఆంజాోయము. ఉచ్చము. దీనిు రోమము ఈ 

నవి, 8 గదులు, కీలము ఒకటే. లావుగను ఫొట్టిగను నున్నది. 3 స నాయకు 

డకాయ ఓకోగద్కి ఒకగింజమాత) మున్న దిం it 
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ఈకుటుంబము ఉష్ట్రదేశములందు మాత )ము గలదుం 

దీనిలోంజెట్లు, గుబురు మొక్క-లును గలవు. ఆకులు ఒంటరి 

చేరిక, సమాంచలములు. వీనిపువ్వులలో పుష్పకళోశము 

శండు వలయములుగ నున్నది. కొన్నిటిలో దళవలయపు 

తమ్మెల లోపలివై (పునను, గొన్నిటిలో చెెవెపునను హాలు 

సులు గలపుం 

పొగడ పువ్వులు వాలమంచి వాససవేయును. ఇవెం 

డిపోయినను వాసన బోకుండుట వీనియందొక విశేషము. . 

సపోటా చెట్టును గొంచము దీనిని పోలికగానే యుం 

దును, పువ్వులంత కం చివ్న వి. ఆరు గొడ్డు కింజల్క-ము 

లున్నవి. ఇవియు ఆకహళాణ పత9ముల వలెనే కనుపట్టును. 

దీని పండ్లు తిందురు ఇవి రుచిగానుండును- బలమును గలి 

౫గించును. 

ఇప్ప చెట్టు కొండప్ర) చేశ ములలో 'చెరుగును, అకులు 

శొమ్ములచివర గుబురులు గుబురులుగా నుండును, దీని పుప్వు 

'లను గొందజు తిందురు. కలపయు. గట్టిగా బాగనే యుం 

డును. కొన్నిచోట్ల నీపువుష్తలనుండియీ,  మత్తుకలుగ ౯జేయు 

ద%ివము సీయుచున్నారు, డీనిగిండజల నుండి  వచ్చుచమురు 

ఆముదము కంక. చిక్క-గ నుండును, 
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"పెద్ద ఇప్ప చెట్టును మన్య ములందు నెక్కువగాం "బెక 

గుచున్నది. ఆకులు బల్లెపాకారము- పువ్వులకాడలు పొడ 

నుగ నుండును, ఈ చెట్టును చాల లాభకారియగుచు న్నది, 

దీనిపువ్యులను వేదవారలు పోగుచేసికొని, ఎండ బెట్టి అహార 

పదాధ౯ాముగ నుపయోగించు చున్నారు, గింజలనుండి గ్రీస్లి' 
న చమురును వారు నేతికిని కొబ్బరి నూనెకును బదులుగ 

గూడ వాడుకొందురు. దానిత్రో దీసములుగూడం బెట్టుకొం 
దురు. అది సబ్బు చేయుటకును బనికివచ్చును. ఈనూనెయ, 

జెరడును, ఈడ క బెట్టిన ఆకులను గజ్జి మొదలగు వ్యాధులను 

బోగోట్టుటకు నుపయోగింతురు, దీనిక లపయు( జూలగట్టిగా 
నుండును, 

తుమి సక కుటుంబము. 

తుమ్మి కవెట్టు కొండపిదేళములందుయ “బెరుగును. 

పికాండము ;---బఇిలువ ది, ఇటువదిఅయిదు అడుగ లెత్తున ఇర 

ఇను. బెరడు గొగ్రి గొగ్రిలుగా నుండును. కొమ్ములు చాలగలవు. లేత కా 

మృలమో (ద మెత్త ని-రోమములు గలవు, 

అకులు ఇంచు మించు అభిము ఖచేరిక, కణుపువుచ్భములు లే 
చబుచతోొడిను. లఘుపత్) ములు. నిడివి చసాొకపాకార ము. నమాంచలకముం 

'లేంతవానిపపె రోమములు గలను 

'పృస్పమంజరి $— స్రరుష స్రుస్పములు కణుఫుసందులనున్న వ్బంత 
ముమింద మూడో, నాలుగో యుండును. ఉపవృంతములును, ఇల గావడ్డ # 
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టికలునుు ఫుష్ప కోళ మువడ్డ చేటికలు గలన్ర. కణుఫునందుల నొకొళాకగా- 

ఉియే యుండును, 

మిథున పుష్పములు ఫాలావీనికి వృంతము లేదు. పురుషపుస్న్పృ ము ఆ. 

ళం చెద్దవి. 

మిథున పుష్పములు బూయని కొన్ని మగచెట్లు కూడ! గలవు. - 

పురుషప్రప్పము. 

పుక్చుకోఛము వాసంయుక్ష్తము, 4 తమ్మెలు నీచము. 

దళసలయము :---సంయుక్షము. తమ్మెలు తెలుపురంగు 

కింజలగ్రాములు ;---12 కాండలు వృంతా శితమలు పుప్పొడి తిత్తు 

లు సన్న ముగా నున్నవి 

అండకోశము :==లేదు, 

మిథున ప్రహ్ప ము _---పువ్చుకోళ మువష నెక్చాచేటిక గలదు, 

ఫుష్పుకోళము ;--సంయుక్ష ము, $ తమ్మెలు, నీచము. 

దళవలయము ఫాసంయుక్న ము, 5 తమ్మెలు. 

కింజల్క-ములు ;---10 పుప్పొడి తిత్తులు చిన్నవి. వెకీగొడ్డొవ్నాని 

వలె నగుపడును. లా 

“” ఆండకోళ ము ఫా అండాశయము ఉచ్చము. పలుగదులు గలవు. 

ఓక్రొగాకగ్రాదానిలో ఒకొర-క గింజకలదు. క్రీలయులు మూడు. కీలాగ9యు 

చీకి యున్న ది. 

| ఈకుటుంబములో? చెద్దశెట్లును గుబురు మొక్కలే 

గాని గుల్మ్య్రములు లేవు, ఆకులు సాభారణముగ ఒంటరిచేరిక... 



పనికి కణుపుపుచ్చములు లేవు, కొన్నిపోతు చెట్లు కూడ గల, 

పుష్పములు సరాళములే, వీనికి చేటికలున్నవి. పుష్పళో[ 

ము దళవలయము సంయుక ము. కింజల్క-ములు దళవలయ. 

పు తమె్యలన్ని యో వానికి రెండు మూడు ెట్లోయుండ 
ను; వృంతాశి)తములు. కీలములు 2 మొదలు రి వటక 

నుండును, 

తుమ్మిక చెట్టు ఒరిస్సా, మలబారు, ఆంధ దేశము, 

సింహళశములలో నెక్కువగాంబెపగు చున్నది. దీనినుండి మిక్కి 
లి విలువగు కొలపవచ్చును. మా ఎనువుధ్యనుండు నబ్రనిభాగ 

మే మంచిది. చుట్టు తేల్లగనున్నది అంతగట్టిగానుండదు, ఈ 
కలప 'చెక్కడపు పనులకుంజూబ_యనుకూలముగ నుండును, 

దీనిపండ్రను తిందురు. "బెరడునూరి మెరియసుపొడితో గల్వ 
యిచ్చిన జగటవిచసేచన ములు కొట్టునందురు. 

తుమ్మిక యను చేరతోడ నే మరియొక చెట్టు గళ్ళదు రి 
దియు కొం చెను సై దానివలెనేయుండును. దీనియాకులుకొం 
చముపొడుగాను, చెకడునున్న గాను నుండును. మగపుష్పుము 

లందు కీింజిల్క_ములు నలుబదిగలన్రు మిధున పుహ్పమునందు 
మూడో నాల్లో యున్నవి, దీనిపండ్లనుగూడ తిందురుగాని అం 
త బాగుగనుండవు, 'పచ్చికాయలరనము వలలకు చీకిపోకుండు 
టకె. పూసెదరు, ee 5 



తుమ్మిక కు టు. బముం 288. 

నీటితుమ్మ సీట్రివార నీడ గనున్నచో ట్ల బెరుగను= 

ద్షీనికాయలనుండి జిగురువంటి పదార్గమువచ్చును. కాయలను 

నలుగలగొట్టి ఆరసముదీసి కాచి బొగ్గుపొడితోం గలవి పడవల 

కడుగున రాతురు. నానిని నలుగగొట్టినత రువాత సళ్ళలో వా 

నల్ల ఊ లిమేర. 

ముది నములు నాననిచఛ్చిన జిగురువ లెవచ్చును* అడుగున మి 

గిలిన తుక్కు.పొరవేసి కరక్క్యాయలతోం. గలపి కాచి నల్లరం 
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గుజేయుదురు. దీనిని వలలకు రాచిన యవిచాల గట్టిగా: 

నుండును. : | డ్ 

తొండ) చెట్టుకు ముండ్లుగలవు ఆకులు కొంచెము స 

న్నముగానుండునుః 

నల్ల ఊలిమేర చెట్టు మగపువ్వులు గుత్తులుగా నుండు 
ను దానికి ముండ్లుకలవు చిన్నచిన్నకొమ్యులే వాడిమై ముం 

డ్లగుచున్నవి. ఈచెట్టు వేసవికాలములో బుమ్బీంచును 

ముళ్లతుమ్మిక చెట్టునకు వాడిగనుండు ముండ్లు అేవుం 

చిన్నచిన్న రమ్ములచివరలు కొంచము సన్నముగానుండి ము 

ఖృపలెనున్నవి- (ప్రీపుహ్పమునందు నాలుగు గొడ్డు కింజల్కా- 

ములున్నవ, 

లోధ 9కు టుంబముం 

ఈ చిన్నకుటుంబము నందం 'జెట్లును గుబురుమొక్క-- 

లును గలను. ఆకులు ఒంటరిచేరిక, క ణుపుపుచ్చము లుం 

వు, క ణుపుసందూల నుండి యెనను గొమ్మాల చివరనుండియె న 

ను "రమ్ముగెలలుగా ని కంకులుగాని వచ్చును, కొన్నిటిలో 

మాత ముక్క_కచో నొకొ_క పుష్పము మాత ము “ల. 

దు పువ్వులు తెల్ల గానుండును. చిన్నత 'మ్మెలు గలవు, చ్రు.. 

స్పకోశము సంయుక ము, నాలుగైదు దంతము లుండును* 



లోధ9)కుటుంబము కర్ర 

కొన్నిటిలో నుచ్చముగను, గొన్నిటిలో నీచముగను నున్న 

న ఆకప.జణ పతములు నాలుగో అయిదో యుండును. ఇవి 

విడివిడిగా నే యున్నవి. మొగ్గలో నల్జుకొనియున్నవి* కింజల్క_ 

లో. 

ములు ఆక హప౯ాణవత9ముల నంటి యున్నవి. : వీనికి రెట్టింపై 

నను, అసంఖ్యములుగానై న నుండును. కొన్నిటిలో కింజిల్య- 

ములు కలసీయున్న విం అండా శకయములోం దజుచుగా pas 
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గదులుండును. కొన్నిటిలో మాతము ఒక 'గదియే కలక, 
అండములు ఒకోటియోా రెండో వేగీలాడుచుండును, 

'లో పెంకు గాయ 

ఫలము 

లోధిచెట్టు హిందూసానములో నున్నత(ప్రజేశన్ను 
'అమిాందను హిమాలయా పరత ముల మోందను బెకుగస్వ్స 
న్నది, పువ్వులలో కింజల్కములు వాలగలవు, దీనిఇె 
రడును, ఆకులును ఎజ్జని రంగు పేయుట లో నుపయోగించ 
దరు. చినాలి రంగువంటి రంగు వచ్చును. కాని త్రబ్లు 
యముగా రంగువ చ్చెడు తొగరుచెక్కువంటి ఇతర పదాధల 
ములతో. గలవీవాడుదురు. దీని బెరడును ఓ" పధములలో 
గూడవాడుదురు. 

మల్లి కుటుంబము, 

నుల్లీతీ ౫ పందిళ్ళమి (దను జెట్లమోదను శారికునుగాని చానికి నీ 
తీగాలుండన. కొమ్మలును చికాడు తీగె చుట్రుకొనవు, 

అకులు, అఫిముఖు'చేరి క్క లయుపతిములు కజుచతొడిము అండా 
కారము 'సనమాంచలము, విషమ' రేఖ పథ్ర9ము రొసగుండ్రము, రెండు వెత 
నున్నగా నుండును. 

ఫ్రస్పమంజరి: ఆాకొమ్మల చివగలనుండి సత్తలుప్రభ్వలుతెలుప్ర. 
'రాళేము. నుంచివాసనవేయును, 
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ఫుస్పకోళశము:---సంయుక్ర ము గిన్నవలెనుండు అంచున6 జూల 

సన్నని తమ్మెలు అయిదు మొదలు తొమ్మిదివరకునుండుము. ఆకుపచ్చని రం 

ణు నీచము. 

దళనలయము;-సంయుక ము ఛతాకారము అడుగున గొట్టము 

భలెనుండ్కి చివర "పెద్ద తమ్మెలుండును. "తెలుపు, 

' శ్రింజలగ్రాములు:--- రండూ కాండలు లేను. వుప్పొడితి త్తులు నూ[తము 

భళవలయమునంటికొని ఆండు గలవు. అవి దళనలయస్రు తమ్మెలును గొట్టము 

ను గలియుచోటనున్నవి. ఆ౦జేసిగదులు, 

అండకోళము:---అండాళయము. ఉచ్చము. శెండుగదులు కీలము 

లావ్రగనుండును, 

| ఫలము. రెండు కండకాయలు ఇగూాయును, 

సం నణముగ మన దొడ్డలో బెరు గువానిని కొమ్మలు నాటిెపెంచుచు 

వచ్చుటవలన వానికి కాయలు. గాయుళక్సి తగ్గిపోయినది, 

చిన్న చెట్టును చిగురుమొక్క-లు నీకుటుంబమునం గల 

వు. కొన్ని తీగాలవలె నెగంచాకును గానివానకి నులితీలగలు 

గాని ముళ్ళుగాని యుండ వు. ఆకులు లఘు పగ్రములుగను మి 

శ్ర) మపత్ఫ)ములు గను గూడ నున్నవి. వీనికి గణువుపుచ్ళ 

ములుండవు, పుష్పమంజరులు సాభారణముగ తి)వ్భంత 

మధ్యారంభ మంజరులు మిథు న పుష్పములు ఏకలిం పుష్ప 

ములును గలవు పోతుముక్క.లు ఆడుమొక్క-లు కొన్నిటి 

లోనున్నవి, పుష్పుకోశము, దళవలయము  సంయుక ము 



నాలుగుమొదలు తొమి్మిదివజకు త మె్మ్మెలుండును. అవి మె 

ద్దలో నల్లు కొనియుండును, కీింజల్క_ములు రెండు కాండలు 

వొట్టి. అండాశయము ఉచ్చము, రెండు గదులు, 

మల ల్లి నువ్వ చిరకాలమునుండి సువాసన నరు, బసీద్ధి 

చందియున్నది. ఇదివెసవికాలమందు. బువ్చించును. ఈప్పు 

వ్యులనుండి అత్తరు వేయుదురు, 

కుందము సెద్దగుబురుమొక్క.. దీనికిని "పై కి పెరుగుట 

కాధారము కావలయును, ఫువ్వులు తెల్ల గాను పెద్దవిగాను. 

నున్నవి. మంచివాసన కలదు, 

అడ విమల్లీ ఎక్కువగాం గొండలమిోంద బెరుగును, 

దీని పువుషల జేకులు ఎనిమిది మొదలు పంజేండు వణకు 

నుండును, ఇదియు మంచివాసన వేయును. 

విరిజాజి తీటా శుదానివలెనే యుండునుగాని బడి ఎగ 

_(బౌక దు, చిన్న చెట్టువల నుండును. ఆకులకు వాలముగలదు ' 

అడవిమొల్డ చెట్లు తీలా చుట్టుకొనిపాోకును. ఆకు_ 

లో మూడేసి చిట్టియాకులు గలవు, 

పే మపుప్ప్బిక చిన్న చెట్టువలెనుండుదు, _ అన్ని యాకు 

లు నొకతీరున లేవు. చివరనున్నవి పశ్షవై ఖరి నుండును ; 
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కొన్నిటిలో మూడేసి మాత) మే గలవు. కొన్నిలఘు 

పత ము లే, 

. మాలతీ తీలాయు నెగ ౧చాకును, ఆకులు వత్షవై నై ఖరిం 
చిట్రియాకులు మరాడుజత లై నను, అయిదుజత లై న నుండును, 

we పారుజాతము చిన్న చెట్టు, సదాపువ్బీంచు చుండును 

పువ్వులు లెల్ల గాను సువాననగను నుండును, దళవలయము 

యొక్క గొట్టము తిరుచబూణ౯ము రంగుగా నుండును, 

సన్నజాజి. తిం గెకు నులితీలా లుండవు, దీని పువ్వులు 

శతెల్లగను సువాసనగన్ను నుండును. . 

గన్నేరు కమీంబము. 

గాస్నేరు తోటలందు “ుమిరుగా€ చెరుసముక?-. 

అకులు; రాకిరణప్పసారము. కో [సువ్రవద్ద మూజేసీ గలవు, సన్నము 

గాను బలైపాకారముగను,, చ్రట్టముగను నున్నవి, శెండువైంపుల నున్న 

శా నుండును. కోనస న్నము, సమారచలము , విషమ రేఖపత్యోము, మధ్య 

శ్రి ఉుద్దదిగానున్నది. Dn . . ' 

వ్రక్పముంజక భనం నిజరనుర్తిడి మధ్యారంభ వముంజరుల స్ట 3 

న్కు గెలలు, చేటీకల్ళుగలక్య శ్రశ్వబ సరాళము సులాబిరం[స, 



వుక్పు కోళము:--రతకపత్యములు 5. బల్లెపాకాగము. క్రొనిసన్న 

ము. నీచము, 

దళవలయము;: అ='సంయు క్తము, అడుగున గాః ట్రమువలె గలస్సి యు 

న్నృవి. సెనవెడల్బ్చగు -నదుకమ్మెలుగలవు, కొనగుండ కరము, మొగ్గల స 

ల్లుకొని నట్టుండును. గొట్టముయొక ర కంథమునుండి చిన్నచిన్న కాడ 

గలవు 

వీంజలఫా- ములు; 5 * కాడలుతేవు. పుప్పాడితిత్తు లె దును దళీసలి 

యమునంటియుండును, చానిపెనుండి, తెల్లని మెలిజెట్టిన కాడ లెదు వ 

చ్చుచున్నని, 

అండ కోళ ము: అండాశయము ఉచ్చము. ఈ తమ్మెలు గలవ్మ్మ 

కీలము ఒకటి. గుండము, పొట్టిది. కీలాగ్యము. గండ్వ)ము, కాయ ఓ 
స్టీ్సా-క పుస్పు మునుండి ఇందు ఏకవి ౫. ఫలముఖు, గింజల నంటుకొనీ 

వోనుములు గలను, 

పాల పట్టు, 

పాలచెట్టు; —-—హీంగూదేశ ములో ఇల్ల నాం! 9) జేళమునం చెక్క 

"ెరుగుచున్నదేం 

స9కాండము;---మా 9నునంకర-గానుండున్ను దీనికై వారము, ఛా. 

౬ భరిగినప్రకు శ, 5 అడుగులుండును, . 

" " అకలు:--అభఖిముఖ చేరిక లగుపతరిము, తోడివు కుటుచనిదిి అ 

ణాకారము. 'నమాంచలము విషమనేఖపత)ము, శండు వైంపుల ను” 

౫ నుండును, 
- - ' | 

తీ ౪ ,. 
IF శ ఖో 

పుష్ప మంజరి: --- ఇమ్మగిలలు కొన్ముల -చినరలందుండి స్రట్రుచున్ను 

విం పితిగలముదట నండాకారముగనున్న చేటికగలదు. 
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పుష్ప కోళముః --సంయుక ము ణండిని 5 తమ్మెలు, నీచము. 

శం యాస వ, దళవలయము సంయుకృము పొాట్టిగొట్టముగలదు. పెన నిడు 

సాటి 5 త మె్యెలున్న ని. 

క్రింజ ర ఆ + కాడ ౦జలగా ములు యిదు, కా లు పొట్టిని, గొట్టముయొక్య- కం 

ముసంటియున్నవి. పుష్పాడితిళ్తు _లెదుగలసి కీలమును టోపివలెం నప్పు 

చున్నవి. వీనియడుగున రోమములు గలవు, 

అండకోోళము :---అం డాశయము ఉచ్చము, 2 గదులు, మొదట చి 

వర గలసి యున్నవిగాని మధ్య విడిగానేయున్నవి. కీలము ఒకటి కీల. 

గిమ గుండము. 

ఈకుటుంబపు మొక్క-లు విస్తారము ఉప్షచేశవుటడ 

వులలో6 బెరుగుచున్నవి. వీనిలో దీగాలు వాలగలవు, కొ 

న్యంయందు భాలున్నని. ఆకులు లఘుపత ములు, సమాం 

శలము. సాభారణముగ అధిముఖ చేరిక. దళవలయము సం 

యుక ము. తమెశ్ర్రు మొగ్తలో మెలివెట్టిన ట్లుండునుం కింజ 

ముల కాండలు మిక్కిలి పొట్టివి. తబుచుగా నుండవుః 

అండకో శము ఉచ్చము. రెండు గదులు విడిగానై నను కలసి 

మేనను నుండును. పుప్పొడితిత్తులు కీలాగిము నంటియున్న 

నో శేవో అండాశయము గదులు శెండును విడిగానున్నవో 

కలసీయున్నవో అను యిట్టియంశ ములనుబట్ట యిీాకుటుంబ | 

మును జూతులుగను తెగలుగను విభజించి యున్నారు, 
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పొల ఇెట్లు మనయాంధ దేశములో విసారము క 

గుచున్నవి. కవి అకులురాలి చిగురించినపుడే పుష్పముల 

పూయును, లే.తచిగుళ్ళును బుప్పములును గలసి నప్పుడెం' 

త్రో ఇంపుగానుండును, పీనికొమ్యులమోాంద నాటు పెట్టిన మె 

డలం జెల్ల నిపాలుగారును. ఈపాలనుండి రబ్బరు చేయవచ్చ 
ను. వీనికలపయు మిక్కి.లిబాగుండును, చిత్రిక పట్టిన పిదప 

దంతమువలె నున్నగాను, తెల్లగాను, కాంతివంత ముగాన్న 

నుండును. దీనితో, దున్వెన్నలు, బొమ్మ్యు, శాస డపు పన 
లు చవేయవచ్చునుగాని, యందుల కుపయోగీంపక వంటవె 

అంకుగా నే తగులబెట్టుచున్నారు. ఒక చెట్టును నటీకిన యొక 

ల దానిముండెము నుండి చిన్న చెట్లు పెక్కు._లు బయలుడే 

రును. దీనిగింజలు కొన్నిరంగులలో వాడుదురు. అని జిగట 

విరేచనములకు మందందురు గాని యంతగాం పనివేసిసట్లు 

గానవచ్చుట లేదు... 
క 

పూంతజి్లేడు చెట్టు సాల చెట్టువలె నుండును. దీనిక 
ప మృదునుగానుండి దున్వెన్నలు బొమ్మలు మొదల 
జెక్కొ.డవు పనులకు, బనికివచ్చును. దీనియాకులు, చిగుళ్ళు 
గింజలుకూడ 'లేలుకుట్టునకును పాము? కును బనిశేశు 

నరదురు, గింజలనుండి తీసిన “శముపను మందులలో నః 
“ఖీ 
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యోగించు చున్నారు. దీనికొమ్యనుండి పచ్చనిపాలు వచ్చు 

ను,-ఈపాలనుండి పచ్చని రంగు నొకదానిని చేయవచ్చును. 

అంకుడు బెట్టు మన చేశ మందంతటను "బెరుగుచున్న 

దిః . ఇదియు బాల చెట్టువలెనే యుండును, దీనిజెరడును గింజ 

లను జిరకాలమునుండి జిగట విరేచనములకు మందుగా నుప 

యోగించుచున్నారు. కాని సాలచెట్టు నిదియు నొకరీతి 

నుండుట చే. గొందణు పాల చెట్టు జెరడు నుపయోగించి, 

అంకుడు బెరడు వంచిదికాదనుచు వచ్చిరి. కాని వాని రెం 

డింటిని, సులభముగా నే గుతి౯ంప వచ్చును. పాలచెట్టు శర 
డు అంకుడు బెరడుకంెటు నల్లగానుండును, అంకుడు క్లప 

యు మృదువుగా నుండునుగాన దీని తోడను, దువ్వెన్నలు 

బొమ్మలు మొదలగునవి చేయవచ్చును, 

వాక్కాయ చెట్టు మిక్కిలి గుబురుగా 'బెరుగుచున్నది. 

దీనికొమ్ములు భూమివద్దనుండియు వ్యాపించుచున్నవి, వీనికి 

'జెద్దముండ్లు గలవు. ఆకులాక్కొకచో శెండేసి యుండును 

గాని జతవిడచి జత" పెద్దదిగానుండును, వాక్కొ-యలత్రోం 

బచ్చడినిమాత )ము' ఇేసీకొనుచున్నాము. కానివీనిని దణు 

చుగాం దినిన యెడల డేహాదార్థ ము ధృథమెనదిగాని వో 

జబ్బు చేయును. 
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పాలగరుడ చెట్టు పొడుగుగాం చెకగుచున్నది, | | 
బెరడు, అజీణ౯ాము, జిగటవి రేచనములు నీరనము మొద 
గుకొన్ని జబ్బులకు మంచిపని చేయును. మరియు ( కోరయినా )) 
వలె కొన్నిద్వరములను మాన్సును. దీనికలప అంతగా గట్టి 
కాదు గాని సె క్టైలు బల్లలు మొదలగునవి చేయుటకు 
నికివచ్చును. 

బిళ్ళనాన్నరు 



ఫపుక్చుము -లిలిక, 

గన్నేరు పువ్వుఎందముగా నుండునుగాన 6 దోటల 

లోల చెంచు చున్నాగు. కొన్నిమొక్క-ల పువ్వు లెజ్బగాను మ 

తకొన్నిటివి తాగాను నుండును నేతొక కొన్నిటియందు, 

తేకు అెక్కువగా నుండును. వీని యాకులు సన్నముగాను, 

దట్రముగాను నుంశును గావుర నీకంత గా లేకున్నను 'బెరుగం 

గలపుః'... 

బిళ్ళగన్నేరు చిన్న మొక్కా-ం ప్రతిచోట చెరుగు చూ 

న్నది కొమ్మలు భూమి నంటుచుండెనా యవివేళ్ళు బారును 

పవీనిలోను గోన్నిటి పువ్వు లెజ్జగాను, గొన్నిటివి తెల్లగాను 
నుండును, [| 
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పచ్చగన్నేరు "పెద్దగుబురుమొక్క-, దీనియాకులు గ 

న్నే రాకులవలెనే యుండునుగాని యంతకంకెం బలుచగాన్స్న, 

మృదువుగాను నున్నవి. పవీనియందు-బె ఖని బాలుగలవు, న 

వ్యులు పచ్చగాను గరాటివలె నుండును, 

అడవిపాలతీంగ డొంకల మోదను బొదలమిోందన్సు 

నుండును, వర్థాకాలమందిది పచ్చని పూవులు బూయున్సు, : 

మూలకీలత ద సారముగ 6 గూండ ప) దేశములందు 

"బెరుగును. 'బేంతయాకులు, తొడిమలు, ఈనెలు కొంచ మెట్టి 

7 నుండును, పువ్వులు తెలుపు. "కాని మిక్కిలి మనోహర 

ముగు సువాననగణదు. దీనిని పుష్పముల తోటలందుం 

చాొంచెనరు, 
1 

వలతీల శొంకలమిాందం జెరుగును దీనిపుహ్సము 

లందముగా నుండునుగాని నువాస నంత గా చేదు. 

చేవగన్నేరు ముఖ్యముగా జవుండు గుడులలో 

పెంచెదరు. కొమ్ముల చివర ఆకులు కొంచెము గుబురుగా 

నుండును. అది, పెన కొంచామెరుపు జీరలును లోపల బం 

గారవన్నె గలిగిన “తెల్ల ని పెద్దపుప్వులనుం భరాయును. పుష్న 

ములకు 'మంచివాసన గలదు. 
/ | 



౨ అడుగు టు ౦బ ముం 297 న్ 

జిశేడుకుటుంబము. 

. జిశ్రేడుమొకగా నీడుశానున్ను యన్నిసదేశములందును బెరుసచు 
న్నది, అది చిన్న గుబురు ముక ఆకుల పనను కొమ్మ్యలపెనను తెల్లని 

బూడిదగలదు, మెొకగానిండ పొలుగలన్ర 

ఆకులు;--- అఖిముఖచేరిక్క లభుపక9ములు, నిడివి “పాక పాకారను, 

సమాంచలము విషమ శకేఖపర్ళోము. ఆకులు దట్టముగానుండును, 
( ఫువ్చమ౦ జ5ి;--- కొ మ్ము-చినర లను:డి మళ్యాగంభ మంజరుల గు గుత్తు 
అ ఫువ్వులు సరాళము, సంప్రూగ్లము, తెల్లగానుండును. 

4 
te 

. ఓ కొమ్మ. 2 పుస్పము. 8 కిరీటము, శ అండకోళమాల |. 
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పుష్ప క్రోళయు;సంయు క ము 5 తమ్మెలు గలవు. నీచమ్ము 

దళనలయము:---సంయుక ము కాని సెదటినరకు చీలియున్న కి, 
తమ్మె లెదు తమ్మెల లోపల ౫ నై పున మె శ్రనిరో। మములుగ అవు, 

కింజిల్యాములు;--- ఇతర ప్రువ్ప ములందున్న ట్లు కింజల్కములుగానకా 
ను, కాని కీరీటమునంటిదొకటి యున్న గి. 5 చిలుకలనంటివి కలసి యున్న 
వి. ఒకిొ-కరాచిలుక్క ఒకకింజల్బు-మునుండి వచ్చినది. ఇం వేస్టే 
కాడలులేవు. 

పుష్పా డిని తులును మాట్యున్న పి. కిచిలుకలపిన సండిముగ 
వైదుపలక్షలది యొకటున్న ది. చానిమో 6దినే స్రఫ్పాడితి తులు ౫లవ్చు 
బక వుప్పాడి రితి యొక రెండుగదులును గలసిలేవ, వపా డి 
ఇతరవుష్ప ములలోనున్న ట్లు "గీజువ్లలవలెలేదు. అంతయు గలసీ యొకముద్ద 
వ లెనున్నదిం అట్రైముద్ల 1 గదకొకటి యున్నది, 

ఒక ప్రుప్బాడితితి యొక్క ఒక గదిలోని ముట్లు సిక) నున్న చపా 

డితిత్సి గదిలోని ముద్గతోగల నీయుస్న ది వీనిని “ఇండిటిని. గలుప్పుచు నల్ల 

ని చుక్క-వంటీని వానిమాగ్యనుసలదు, ఇట్రి పై దుమాలలను నెదుగలన్చ, 

ఈపుస్పమునందు పుష్పా డియడ్ల్గలు క్రిందకు వీనిని గలు ఫ్రునల్లనిచుకగంలు 
మైకినున్నని, 

౦డకోళము;.... అండాశయ ము ఉచ్చము రెండు గలవు. ఇవికాం 
డును క్రీక్రీటములో మధ్యమరుగుపడి యున్నవి. కీీము ఒకటియే. శీలా. 
ము గుండ్రము. ఇదిప్రుప్పాడి తీ త్తులమ'్యనున్నది. ఇండుకొయలు కాచును 
ఏక విడారుణఫలము గింజలు చాలగలవు, అవిపల చగనుండును మజియువా 
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నిచివర తెల్లకోమములుగలపు. వీఇమూలము న గింజలు గాలికగరి దూరదూ 

రముగం బోగలవు, 

సుగంధి క్రీం, 

సుగంధి? తీలగి హిందూస్తానమున విశేషముగా చెయగచున్న ది, 

వీనికి నులితీగొలు లేవు, 

అకులు:--- అసి ముఖ చేరిక. లఘపత్ర9 ములు. ఆన్ని యా కుళలొాక తీ 

ననుండవు. విషమ” రేఖపతిొ'ము నమాంచలము దఅుకుగ నె 6పఫున మెతృనిరోమ 

ములు గలవు. 

ఫుష్పమ జరి;--వృంతములు సొట్రివి. కణ స్రసందులనుండి మధ్యా 

0భమ౦ం జరులు పుళ్వులు చిన్నవి. కొంచ మాకుపచ్చన నుండును. సరాళము. 

సంపూర్ణము. 

హో వలా అసు . గ కోపగు నన 
ఫుష్పు కోశము: (ఓం ౦యయుక ము క్ ర సక్రపణ 9) ములు కొన సన్న 

ముగానుండును. నీనము. 

దళవలయము:--నసంయుక్కము తమ్మెలు దట్టముగానుండున్కు అపి 

అయిదు ఒకదానినొకటి "మొస్టలో6 దాకుచునుండును రెండేసి తమ్మెలమ. 

థ్య దళవపలయమునంటుకొని 5 పొలుసులు గొలశ్చ, 

క్రిం జలప్రాములు:---కొాండలు విడివిడిాా"సేయున్నవి. కాని సుష్నాడి 

తిత్తులు గలిసియున్న ని, ఒకొగ్రా కగదియిందు నాలుగేసి జతల సృప్పొొడి 

ముద్దలు సలవు 

= అండకోళముాఅండాశయము ఉచ్చము ఆెండు స్త్రీపకములు 

ఎండు” శి గానుండునుం గలము ఒకటి, గింజలుచాలగలఫుం 
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ఇది పెద్దకుటుంబ మే. ఈకుటుంబములోని మొక్కల 

మన దేశములో. జాలగలవు. వీనిలో విస్తారము తీగాశ్రే! 
అన్నిటిలోను బాలుగలవు. ఆకు లభిముఖ చేరిక, లఘు పళ 
ములు, సమాంచలము, పుష్పములు మభ్యారంభ . మండర్వ 

లు. ౨ రక్షక పతములు, 5 ఆకహళాణపతే ములు (ఇవి క్రల 
సియుండును) ర్ కింజల్క_ములు గలవు, సాభారణముగ ఫాల 
'సు లుండును. ఇవి విడి విడిగాన నను, అన్నియు. గలసిమైన 

న్కు దళేవలయము నంటియెనను, కింజల్క-ముల నంటియెనను 

నుండును. అండకోశములో రెండు విడివిడిగానున్న త్రీష శ్ర 
ములుగలవు గింజలకు సాధారణము రోమములుండును, 

2 ఫైదు ముక్క-లలో శెండురకములు గలవు. కొన్ని 
థి పువ్వులు తెల్ల గానుండును, మశ్రికొన్ని (వి కొంచెము నీలి 

రంగుగా నుండును, ఇదియే నల్ప'ల్రేడందురు. ఈ మొక్కవా 
యుజేవునకుం బి)తియనియు రుదున కుం నీ)తియనియు 
నలోం గొందణుము, వారివారి దేవ్రలకు. బీ)కియని అర్నీ 
లును మహామ్ముదీయులును దీనివుప్పములతో బూజ వే సెడివా 
రు జిల్తేడువెొంక్కు యుపయోగకరమగునదయీ కొని దాని 
న కద్ధ చేయుచున్నారు. 

ఈ మొక్క-లనుండి మంచి నారతీయవచ్చును. SN 

-తో వలల నలిన వో జిరకాలము చీకిపోకుండ నుండును. మజఖీ 
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యు నదిమెణయుచును, మెత్త గాను నుండుటచే. జూలపనుల 

కుపషయోగించును. కొన్ని చావక ము లలోం బెట్టి శుభపరచి 

నెడల బట్టువలెనే గనంబడును. ఇన్నియుపయోగము లు 

న్నను నువేతు చేయుటకు నారతీయుట కష్టమగుటయే కార 

ణము, ముక్కలను నీళ్ళలో నానంబెట్టితిమూా యఏకుళ్ళి 

పోవును. కాన నానబెబ్టకుండ యంత) సహాయమున౦ 

దీయవలయును గాని, దీనికి దగుయంతంము లున్నట్లు గాన 

వచ్చుట లేదు. నారతీయగ మిగిలిపోవు మెక ని పదార్థ 

ము కాగితములు చేయుటకు బాగుండును. జి'లేడుదూది బీ 

కి-లి వృదువుగాను మొోజయు చు. బట్టువలెనుండును. కాని 

నూలుపనికివచ్చునట్లు నిదిపనికి రాదూ." నూలునేసినంత తేలిక 

గా దీనిని నేయ లేము. ఇదిమిక్కి-లి తేలికగను సన్నముగాను 

నుండుటచే దీనితోనెట్టిపనులై న వేయుట కస్ట మేశకాని కొన్ని 

కొన్నిచోట్ల నోవికతో చేసినవి పట్టువానికంటచాగుగ నున్నవి. 

ఈదూదిని మనము పరుపులలోను, తలగడలలోను నరుదుగ 

వాడుదుము. ఓ నహా దిపరుపులు మిక్కి-లీ మె త్రగానుండును, 

గది చలువయు చేయునందురు. 

ీనిపాలనుండి కూడ రబ్బరునంటి పదార్థముకటే చే 

యవచ్చును గాని పొలనుదీయుట కష్టము, ఈమొక్క- జవ 



ధములలో గూడ బనికివచ్చును* వేళ్ళ బెరడునుండి జిగట 

విరేచనములకు మందు చేయుదురు. అకులుకాచి నొప్పులకు 

బట్టు వేయుదురు. జిన్లేకురసమును దాల్చినరసముతోం గలవి 

యిచ్చిన కొన్ని జరముూలు తగ్పునటం దీని వేళ్లు కాల్చిన బాగ 

బాగుగ ముండును, 

సుగంధి గాకు ముండ్ల గలవు, దీనివేరు జెవధ; 

ములలో వాడుదురు. అది సన్నముగను పొడవుగాను 

నుండి సువాసనగల బెరడుగలిగియుండును, వేళ్ళుచేహమున 

కు బలముకలుగచేయును, వెళ్ళగాక, ఎండుటాకు లను "రెమ్మ 

లను గూడ నాడుదురు, 

వం చిమాడుతి (౫: డొంక లవద్ద మొలచును, ఆకు, 

లు మిక్కిలి దట్టముగానుండును, పువుష్ష యు కొంచమాకు పచ్చ 

గను, కొంచము ఊదాగను నుండును, దీనికొడ లను, వేళ్ళను 

'హూడ కొందణు వండుకొని తిందురు, 

కొమ్ముమాడు: వేళ్ళు అంతకంకు లావుగ నుండు. 

ను* ఏని నంతగా దినరు, + 

వీల చెముడు; :----డొంకలనల్లుకొని యుండును. దీని 

కి. ఆకులు వేపు, దీనిచిన్న _ "తెల న్లనిపువ్వులు. నుంచి వాసన 

వేయును. ఎ . ఇ . ets re వో 
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"కాకి వాలతీ(౫:._.-ఇ సు క.నేలలందుచాగుగ. జెకుగును 

బొమ్మల చివరలను న్న యారు లు చిన్నవి అఆకులయడుగువై 

పున రోమములుగలవు. వీనితోజిగట విరేచనములకు మం 

దుచేయుదురు, వేరుబెరడు నరుగదీసి యిచ్చిన డోకులు 

వచ్చును. 

ప్రూలపాలతీ ౯౫: వర్థాకాలములోం బుప్పించును, 

దీనియూకులుకూడ చాలాదట్టముగ నుండును, 

దొడ్డపాలతీల పెద్దది: దీని (పకాండము లావుగ 

నుండును. పువుషలాకు పచ్చగ నుండును, 

వాలగర్రి gh కొండ ప పదేశములలో. మొలచును, 

ఆకుల ౭0డువె, (పుల రోవముములుగలనవు. . ఈనెలు యెబజుపు, 
యెలా 

+ 

పువుషలు యెజుప్పు, తేలుప్కు ఆకుపసువు గలిసి యుండును 

పాలశీఖండి పలుచోట్ల శారుగును. లేంతకొమ్ముల, 

మొద ఆకులు సన్నముగాను ముదురునానిమో:ద వెడ. 

ల్పుగాను నుండును. వేళ్ళ బెరడు పొడుముచేసి వెన్నతో 

స్చ్చిన ఉబ్బస సపుదగ్వులు తగ్గునందురు, 

చితుపాలకీ ౮: -ఎఎరాలువల గట్లమిాంద బెరుగునుం 

దీనియాకులు 'బెద్దవి. పువ్వులు కొంచము . లెల్లగను గులాబి 

రంగుగను నందముగా నుండును. - me 



జటగతీల కూడ డొెంకలమిోాంద బెపగును. ఆ 

కులము నొత్తుగ రోముములు గలవు. దీనిపువు(లు మంచి 

వాసన వేయును. 

మువ్షిణికు టుం బ ముం 

ఈకుటుంబములో 'బెద్ద చెట్టు, గుబురు మొక్కలు ౫ 

లజ్రములును గూడం గలవు, ఆకులు లఘు పత ములు & ఓంటరీ 

చేరిక కొన్నిటికి సన్నని క ణుపుఫుచ్చములున్నవి, క ఇుపుసం 

దులందుండియెన 6 గొమ్మల చివర లనుండి యైన మధ్యారంళ్ల 

మంజరులు వచ్చును, పువ్వులు సరాశములళలు, పుష్పుకో శము 

నకు నాలుగైదు దంతములుండును, నీచము, దళవలయమున 

రును నన్నియె త మెజ్రలుండును, కింజల్క--ములు దళవలయ 

ము నంటియుండును. పుప్పాడితితులు “రెంచుగదులు అండా 

శేయము ఉచ్చము, శెండుగదులు, కీలముకొన్ని టిలో "రెండు 

గా జీలియున్న ది. 

మువిణ చెట్టు చిన్న చెట్టు. అకులు అంజాశారము 

పువుర్షిలు చిన్నవి. కొంచమాకుపచ్చగను 'దల్ల గను నుండును, 

దీనిగింజిల' వ్యాపార మామధ్యనే నొంచెముత' గను, పండ్లను 

గోసి , గింజలను కడిగి ' ఎండ బెటుదురు, ఈగింజలనుండి గొన్ని 

దినములను ష్యు నా రోం . ఏనితోం బట్టలకు. దోప్పు. 
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రంగు వేయవచ్చును. ఈగింజలముండి తీసినచముకును యా 

గింజల వొడుమును కెవధములలో వాడుదురు, మువిణికల 

స గట్టిగానే నుండును, 

ఇండుగ చెట్టు ముసియడి చెట్టుక ౦కు 'బెద్దది ఈ చె 

ట్లు కొండలమోా 6ద మాతిము పెరుసుచున్న వి. పండ్లనుదిం 

దురు. గింజలనరుగదీసి మడ్డినీళ్ళలో ౫లపినయెడల మడ్డి అ 

డుగునకు6 బోవును. 

నాగ ముసిడి:. కొండ లమో౭దం బెరుగును, ఆకులు 

సమగో ళాకారము, కణుపుపుచ్చములు లేవు, పువ్వులు కొంచ 

మాకు పచ్చ గను, పచ్చగను నుండును, దీనివేరు తాచుపా 

ముకాటులకును విహజ్యరములకును మంచిపని చేయునందురు. 

ఎజ్జమున్ట కేకు వెట్లమిందం 'బెరుగును, పువ్వులు 

'కెల్లగానుండును. 

న క్క్యా-రికుటుంబము, 

ఇది కొంచెము -పెద్దకుటుంబమే "కాని ఉపయోగించు 

ముక్క_లంతగా లేను. ఈకుటుంబములో గుల్మ్రములు” గుబు 

రమొక్క-లు, పెద్దచెట్టును గలవు, వానికొమ్ములమోాందను, 

అక్తలవిాదను. కో మములుండుటశే గబుకుగానుండును, పు 

20 
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ప్పుములు వృశ్చిక మధ్యారంభ మం జరులుగా నున్నవి, పుష్ప 

భోళము, దళవయముల తమ్మెలు, కిండల్క-ములు సాధార 

ఇముగ నె దేసియుండును. అండాశయము ఉచ్చము, నాలు 

స అండములుండును. అంశ యమున న"లుగుత మ్మె 

స్ or J 
లున్నని, వీని మధ్యనుండి సలమువచ్చుచు న్నది. కలా గము 

లు "రండు. కాయవి చ్చెడుకాయ. 

నక్కి-రి చెట్టు పం_డెండ డుగులు పురుగును, ఆకు 

లు అంజాకారము, పువ్వులు ట్ల గాను చిన్న పిగాసునుండు 

ను. దీనికాయలను మందులలో నుప "గింతురు. కలప ఫొ 

యిలోనికిని భబంకను తుమ ్యగురువ లెను నుపయోగింతురు, 

అశ య. శో 7: సు శ స్సు జిడ్డు చెట్టు చిన్నచెటు, ఇది 0) ని పువు(ల 

ను బూయును. వీనిలో. జూలభాగము మగ ఫువ్వు లే, 

“వివి వ పెటు చిన్న నెం ఆకులు హద యాక్ 
wm 0 రు 6 

ముగను గబుకుగను నుండును. దీనికలపబొగుగ సేయుండును, 

బఛాపన బది గసబురు పెట్టు , ఆకులుణచాల వికుకు 

గా నుండును, వర్ష కాలమందు తెల్లనిపువ్వులుపూయున, 7 
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గుసగుముక్క- బాలచో (ట్ల బెరుగుచున్నదడి, సా 

నారణముగ నొకటి రెండడుగులెత్తు ఉండును, ఆకులు హృ 

వయా కారము. అంచులు మణగియుండునుః 

(థ్నాహాసి ని, 
Pe) 

ఫ్రీవాసిని ఏ ఏక వాన్ని కవుగు గుల్మము, ఆకుల సె 

నను పికాండ కముపె నను * నిపుస సరో ముములున్నవి. వృంత' 

ముపి వుప్పములు చెండువపరుసలుగా నున్నవి. వుసుమంజరీ 

వృశ్చికమ", రంభ మంజరి. 
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చిలగడదుంపకు టుంబ ము, 

చిలగడ దుంపతీలా. చేలమోదాచే. పోకుచుండును.  శేళ్ళుకు 
"పిద్దపగును, 

ఆకల :--- ఒం టరి*చేరి క హృదయా కాయము. అఫస త ములు సన్యూ 

చలము కొనసన్నము. పిషము'రీఖపఖ్ళోము తొడిమలు పొడు గుగానుండును, 

a 4 ఖే Ol a సన అజా 4 1 ల ఇ పై fx) స్రుష్ప మంజరి;---క కాత) “WOE (1 nn go న సుం శులుగ ను 

న సనుంలుపెడవి, సరాళము. ఎ విం పువ్వు దాః 

నో నో ళీ * ఇ" wd A my" dois ళ్, స్రప్ప కోశ ము:లాఅసం యు క ము న. మటు )దు, సమగ్గో 
pre తం 24 

సా సగము నీచను, 

దళ నలయము సం దముక ము గారాటిన ల నుండును, 5 అకరణశ్ష 
a టో "రా 

oR | ముగలో "మలినట్టున టు ం తరములు నలసియున్న ది. ముగ్గలో 'మిలినిట్లిస ట్లుండును 

క్రింజల్క-ముల్కు--- అయిదు దళనలయము నంటియుండును, అన్నియ 

నవముముగాలేన్తు కొన్ని పొట్టి కొన్ని పొడుగు. రాయడు అడుగున వెడల్పుగా 
] 

ఫి న త్రి “రండుగదులు, నున్నవి, పుప్పొాడితి త్తులు రండుగదులు 

అం౦డకోశ ము; అండాశయము ఊచ్చాము ఈ గదులు ఒకా కదా 

నియందోొకొర-క యండముగలదు, కీలము సొకుగు 

మట్టపాల తీగ “పెద్దరీలి, 

ఆకులు; ఒం టరి చేరిక, లసుపత్రోములు, అడుగునగకు చీలియున్న 
ఫీ, ఒకొ్కొా-కతమ్మె "న వుగోళొశాన ము, 

1 
శ 

స్రహ్ప మంజరి? కస్ట సందాలందుండీ ను ధ్యా గంగ నుం జరులుగళక్ర 

పుళ్వులుతోచారంగు పుఖ్బమలయొద్ద చేటీకలుగలవు, 
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ఫుస్పకోశము;---అనంయుకము 5 రతుకపత్యిములు సన్న ముగా 

నుండును నీచము 

దళనలయము-సంయు క ము క్ త మ్మెలుగలవు, 'సరాళమ్ము 

కింజలగైాములుిః---5 దళవలయమునంటి యుండును, స్రప్బొడితిత్తు 

లు ఇండ గదులు, 

అంగకోళమువాలఅం డాశయము ఉచ్చము * గదులు ఒకర-కదాని 

యం దొకరాకయండమున్న ది, కాని ఒకటియీ సాభారణముగ "నిదుగును 

సంజ రోమములుగలవు. కీలము ఒకటి సుండ)ము 

ఈకుటుం బపు మొక్కలలో. బెద్ద వృతములు లేవు. 

తీగాలే విసారముగం గలవు. అకులు ఒంటరిచేరిక, లఘుప 

తములు, కణుపుపుచ్చములుండవు. పుష్పములు సరాళ్ల 

ములు. దళవలయము ములివెటినటుండును. కింజల్క_ములె 
లు ణి అ... 

దు. ఆండాశయములో సాధారణము కెండుగదులును ఒక్ట్- 

క,-దానియందు రెండేసి గింజలునుండును. 

చిలగడదుంవలు మనచేశములో నంతట సేద్యము 

సేయుచున్నారు. ఇది యిసుక నేలలో బాగుగనూరును. వర్ష 

ములముందునేలనుదున్ని యెకరమునకు నేబడిబండ్ల పెంట 

చొప్పున జెంటసోసి సాగ టిచాలుగట్ల మోద ముదురుతీం 

'గెముక్క-లను పాతెదరు. పాతిన పదిపంగోండు దినముల 
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వణుకు వీరుబోయు చుండ వలెను. అయిదారు నెలలకు దుంపలు 

బాగు గనూబును, సాగుచేయుట కెకరమునకు నూటముప్పడి 

గూపాయలగునుగాని ధరపాగుగ నున్నయెడల మూడువందల 

భూపాయలనటణకు వచ్చును. కొన్నిచోట్ల పీనినుండి సారాయిని 

గూడ తీయుచున్నారు. మనముమాత ము పులుసు, కూరల 

లోనే నుపయోగించు చున్నాము. దుంప కీసినతరువాత శీ, 

గను పశువులకు వేయుదురు, 

మట్టపాలుతీంగ "వేరును నెపథములలో వాడుదు 

రుం దీనిపువులందముగా కూూడనుండును. ఈతీంగిను గూడ 

పశువులు తినును. 

లెల్ట తెగడ తీంగ చాలాకాలము బతుకును, శీ 

X (ప్ర కాండము) నాలుగుపలకలుగ శున్నది, ఆకులన్నియు 

నొకరీతినే యుండవు, తెల్లని “పెద్దపువ్వులను బూయును దీని 

“వేకు బెరడు పాలత్రో సరగదీసీ యిచ్చిన విరోచనము 
అగనట, 

తెల అంటుతీంగ శతొంకలమోందం బెగుగును,. త 

గ్ కొంచిమెబ్టగానుండును, పువ్వులు పచ్చగాను చిన్నవిగా 

ను నున్నవి. 

తూటికూర మం చినీళ్ళ చెటువుల లోల బెరుగును, 

తీం౫ నీటిమీద చేలును. ఫువ్వులు గులాబిరంగు, ేంత చిగు 
ళ్ళను కూరవండుకొని తిందురు 
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ఎజ్జుక తే రీత్రా కాలములో బుప్ఫ్పించును. -లేంత తిల 

అమోా6ద తెల్లని నూగుగలదు. కొమ్మును పరచిన పొలువ 

చును, పువ్వులు నీలపురంగు, 

కోక తీగ అడవులలో. జెట్లమాంద బాధ కెడుపెద్దతీ 

౫, దీనియాకులు పొడుగుగానుండును. పువ్వులు సెద్దవియె 

కాయ ఎండి ముక్క-ముకగా లుగ బద్దలగును, 

బురిడికీ లగ నడవులలో నే యుండును, ఒకొ-క యాకు 

వద్ద నొక్కొ-క తెల్లని పుష్పుముగ లదు, 

విష్ణుకాాంతము అకులతొడిమ చాలాపొట్టిది, ఆకు 

లవద్ద మూడేసి పువ్వులున్నవి, 

వంగ కుటుంబము 

వంగ షె కరా జబజహువా ర్రికమగు నొకగుల్మ్యము, 

ఆకులు: --- కొంచమీంచుమించు అఫిముఖచేరిక "గా నుండును, అండా 

కారము లఫఘుపతంములు, సెమ్భులు గలవు. అడుగువె (పున రోమములుగల 
ome 

ఫ్రం కొన్నిరకములలో ఆకలమిందను గొమ్మమిందను ముభ్ళుగలను. 

ఫుష్పమంజరి:---మ ధ్యార గ మంజరులు సరిగా గణాపుసందులనుండ 

వు, సాధారణముగ నొకొం-కచో. రాంగునముంజరులుండును ఒకదానిపై sa 



912 వృ య ఖా 'స్ర్ర ము, 

కమిభోస ఫుసఫస్పమును రెండున దానిమిూయగు వురుసప్రుస్బృముము నుండును, ప్ప 

వ్లూలు నీలఫ్రుగం ను, 

ఫ్రప్పకోేణ ము;-సంయుక్ళముు వ తమ్మెలు ఏ బెపొకాగము నవ 

యు కాయతోలన+డం చెడ్డ దగును. 

pan; ] 

కింజల)- ములు ర్ కాండలు పొట్టి దళవలయము నంటియుండున్సు' 
అ mi Ww స జస్ట్ భా శారా ఇ శ మి ఖృుప్పాడితి తులకు మీము గ్ ౦న 9ము లర్చుంి నాని 'డ్యార ప్రై సా య్ బైటకు 

వచ్చును 
ఫి 

ఆఅంతకోళము = ౧ండాశాయము ఉంద చీముం నీలము ఫడు గు ఫలము 

క్లండకాయ, 

ఈకుటుంబము లో గుల్మ ములు, గుబురు చెట్టు, చిన్న 

చెట్టును గలవు, అకులు వంటరివేరిక, వృంఠ ముయొద్ద అభి 
ముఖ చేరిక గ నుండిన నుండవచ్చును. ఫుహ్నము లొంటరిగా 

ఇనెనను మధ్యా రంభ మంజరులుగ్నా నెన నుండును. కొన్నిమొ 

వ ఫు; ప్పములు మాత్ర ము అసరాళము, పుహ్పకోశము, 

, దళవలయము, ర్, సంయు కొము, కింజల్క-ములు ర్, దళ 

వలయము సంటియుండును, అండకోశము, ఉచ్చము అండా 

భయము సరాళముగ నుండక కొంపెము వంకరగ నుండు 

* 2 గదులు కొన్నిటిలో నింక నేక్కున యుండును. కీలా 
నములు 2, ఫలము కొండకాయ, 5 
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వంగ కాయలు "మనము తబటుచుగా నుపయోగిం 

చు కూరలలో నొకటి అన్యచేశమునుండీ కొనితేంబడినదగు 

టచే దీనిని పితృకార్యములందువండ రు. వంగముక్కొ-లు కొ 

న్ని బుతువులలో నె బాగుగ బెకుగును. కాని వాడుక యె 

కువగల కూరగాయ యగుటవలన వేసవికాలమందును బె 

:చుచున్నారుి. ఈకాలపుకాయలు కొంచము కసరుగానుండు* 

ను మెట్టవంగలోనే సెక్కు_రకములున్నవి. కొన్నిటికి ము 

చ్చిక మిాయదను, మొక్క-లమోం౭దను ముండ్లుండును. కొన్ని 

వీలపురంగుగానుండును, కొన్ని మెజయుచు పూతి౯౫ నాకు 

పచ్చగనుండును, కొన్ని కొంచము తెలుపు గలసీయుండును. 

శ్రొన్నిచోట్ల వంగవిత్తనములను మళ్ళలోం జల్లి చిన్నమొ 

క-లను దోటలలో నాటుదురు. పనికి చేపపెంట, తెలకవీం 

జీ మంచి ఎరువులు వంగతోటలవలన లాభము చాలనే రా 

వచ్చును. 

నీటివంగ ముక్కలను గొన్నిచోట్లనే పెంచుచు 

న్నారు. దీనిగాయలు సన్నముగను, పొడుగుగను, సీలపురం 

గుగను నుండును ; ఈముక్క-లును మెట్టవంగ మొక్క-లును 

గూడ, వీకుబోయుచు నున్నచోం జాల సంవత్సరములు (బ 

తుకును. 
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మెరపముక్క- గుల్మము, అకులు లఘుప్యతములు బళ్లై 

పాకారము పువ్వులు ఛ తాభకారము, తెలుపు, అండాశ 

యముభో ండుగదులు కొనవజకు లేవు, ఈ ముక్క 

అన్యచేశముల నుండి. లేంబడినది గాని అనాదినుండియు మన 

"దేశములో ములచినదిగాదు, పోర్చుగీసువారు మొదట మన 

జేశమునకు వచ్చున పుడు దీసికొని వచ్చిరి. శీను ) కాలములో 

నే మెరపకాయల వాడుకయు వ్యాపించెను. మెరపకాయల 

లో ముఖ్యమైనవి రెండురకములు గలవు. ఒకటి ఎజ్టగానుం 

డును, రెండవది పచ్చగానుండును, ఏనిలోను బొడుగు పొట్టి 

భదములుగలవు. ఎజ్జవానికం చె బచ్చనివియు, వాడుగంవా 

నికంకుం బాట్టివియు6'గార మక్కువ, మెరపగింజలను గొన్ని 

చోట్ల చేలగట్లమిో:దం జల్లెదరు, కాని పృ త్యేకముగ వాని 

నే బండించున పుడు ఎజువువేసి పొలమును గలియదున్ని వి 

తృనములు వెదజల్లుదురు. కొన్నిచోట్ల గింజలను మళ్ళలో, 

జల్లి లేంతము క్క_లను జేలలో బాతుచున్నారు. ' వీనికినిరు ఎ 

కష్యవగా నక్క_అలేదు. మెరపకాయలు హిందూదేశములో 

నెల్బ చెన్న రాజ్యములో నెకష్కువపండుచున్నపి- 

వువ్వులు ఛ_తా కారము, తెలుపు. అండాశయము 

లో రెండు గదులు కొనవటకు లేవు, 
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బంగాళదుంపలు అమెరికాదేశము నుండి మనశ్చే 

ఫమునకుంబే6 బడిన వె, మహామ్మదీయ చక వరు లకొలము 

లో నపురూపముగ.దోటలందు. బెంచు చుంచెడివారు, అవి 

మన దేశములో నెక్కువగా. శై రగు-దున్న కొంత కాలమున 

కు గాని మనము వాని నుపయోగింవ సారంభింపలేదు. మన 

కుల బూరర్టమే మహా మ్మాదీయులు వాడుచువచ్చిరి. బంగాళ 

దుంప మొక్క-కొ మ్యలే భూమిలోనికి. బోయి దుంపలగును, 

వానిమోంద గుంటలు గుంటలు వలెను కన్నులు: ను నుండు 

నవి మొగ్గలుండు తావులు. అట్లది యొకటుండిన ముక్క-ను 

గోసి పొతినవో మొక్క-ములచును. వానినిగ్ “సెరుచేయు 

దురు, ఇస్సుడు వమన "దేశములోను బలుతాొవులందు దా 

నిని పండించుచున్నారు. ఈ మొక్క-లకు 'బేమనేలలు గా 

వలయును, కాని నీరు నిలువయుండ రాదు, పొలములో. బే 

డమ ఆముదస్పు తెలకవీండిని నెటువుగావేసి దున్ని దుంప ము 

కలను నాగ టిదాళ్ళ గలట్టమోంద అడుగడుగుదూరమున; 

చాతుదురు, తజువాత నష్వుడప్తూడ మొక్క-లకు నీరుంెట్టు 

చుండవలెను. ఎకరమునేలలో వేయ టకు ఖర్చుసుమూరు 

రు 170 ఆగనుగాని దాదాపు కండువందల నిఖువడి రూపొ 

యలవజకు వచ్చును. ఈపంట అయినకిదపం దిరిగి వీనినే 

బండించుటకంకు మణియెక వరు దల్గుటమం చిది. 
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పెన్నేరు చిన్నగుబురుముక్క-. ఇది మెజుక నేలల 

మోదం బలుతావులందు. బెరుగుచున్నది. వువ్వులు చిన్న 

వి, ఆకు పచ్చగానుండును' దీని ఆకులను, వేులను పెపష. 

ధములలో నుపయోగింతురు, కాని అంగళ్ళయందు నితర 

దుంపలకు బెన్నేరు దుంపలని యమ్ముదురు. మట్టపాలదుంప 

యు కొంచెము "సన్నరు దుంపను బోలియుండును, 

పొగాకును పోరు గీసువాశే మనడేశములోనికి గొని 

వచ్చిరి. అది హిందూస్థానముక ౦ కె దశ్లి ఆ దేశములో. దో 

రగ వ్యాపించెను. అక్బరుచక )వతి౯ కాలము నాటికి నింక 

నిది అవురూపముగనే యుండెను. ఆచకనతి౯ యొక నొంణు 

పొగాకు చుట్టనుం గాలమనసుపడC గాలువులోనున్న కే 

ద్యులు వారిం చిరట. తబువాత నేశచారణముననో అతికి ధు 

ముగ నావాడుక వ్యాపించినది. జిహంగీరు పొగాకుచుట్లల 

'కాల్చుటను దగించుటకు. బయల్నిం చెను. ఇప్పుడన్ని చోట్ల 

ను అనేకులు చుట్టలు గాల్పుచున్నారు. శ్ర్రులును గొందణు. 

వానినుపయోగిం చు చున్నారు. 

ఫొగాకులోం బలు తెగలును బెక్కు- రకములును 

గలవు, కొన్నిరకములు చుట్టలశే బాగుండును. కొన్నిపొడు 

మునకు బౌగుండును, 



318 వంగకుటుంబము, 

వాగాకువిణె-లు జల్లుటకు మళ్ళు, చెటువులు గంటల, 

కరం జేయుదురు విత్తనములు జల్లుటకు బూరస్టాము ఎకొర 

మునకు నేబది అబువది బండ డవేడ వేసిదున్ను దురు. చల్లిన 

కొన్ని దినము లవజుకు దినమునకు వమూడునా” లుగుసారులు. నీ 

కృుపోయుదురు గాని తణువాత( దగ్గిం దు దురు, ఎనిమిది తొ 

మిది అంగుళము లెకిగిన పీదప నీరసముగ నున్న ముక్కో- 

లను లాగి వేసి, కొమ్యులేమైన పుట్టుచుండిన యెడల వానిని: 

కు”ంకివై చి, పొలములో బాతుటకు మొక్క -లను దీసి కట 

లు గట్టుదురు. పొలములో మందగట్టి వెలువు బెడ్డ వేసి బల 

కరుపవలయునుం పొలములో మళ్ళుగట్టి మొక్కలను బాతు 

మరు, పాతిన మూడు నాలుగు దినములవణకు రెండేసి సార్లు 

సీరుబోయు చుందురు గాని తటువాత మానెదరు. గోదావరి 

కృష్ణా మొదలగు నదులలోని వండుమట్టి గల లంక(పచేశ 

ములు యివి సెరుచేయుటకు చాలవమంచివి. ముక్క_లు రెం 

డున్నర అడుగు లెదిగినపిదప వానిచివరలను (త్రుంపివేయుదు 

ర పొడుముకొజె వాగాకును బండించుచున్నయడలనూూ, 

తి పీకెప్పుడు వాడరు, వర్థాభారముననే బండించెదరు, - 

నములుటనై. నచో ఆకుగోయుటకు నాలు? దు దిశ 

ములముండ టినుండి న్ు దగులనీయరు, ఆకులకు ముదురు రం 



వృశక్ష శౌ శత్రు ము, 819 

శువచ్చి పసుఫుపచ్చని మచ్చలు పడ౭ంబోవుచుండగాం గోసి 

“జేసదరు, వెంటనే వానిని నేలమో౭ద6 బరచి కొంచముసే 

పుంచి గదులలో నారబెట్టుదురు. త్వరగా కొలంది దినము 

అలో నే ఎండిన వో ఆకులు పనపుపచ్చ గనో అకుపచ్చగనో 

నుండును లేనియెడల నల్లగనగును. లంకలలోని చారీయా 

కును గోయగనే పాఠర వేయునురు, ఎండిన యామాకులను 

గొన్ని దిన ములుపోయిన త జువాత( గొబ్బరినీళ్ళ ముదలగు 

వానితో. బదునుపట్టుదురు, 

చుట్టలు 'కాల్బువార లును, పాడు ము పీల్ప్పువారలును 

పొగాకు నములు వారలును జాలమంది కలరుగాని ' ముత ము 

మోద నదికొనితెచ్చిపెట్టుకొనిన కొక యలవాటనియు 

అంత ఆరోగ్యముకాదనియు నందుణు, 

సుమారు నూ జేండ్రనుండియు మనమును పొగాకు 

వర_,కము చేయుచున్నాము, 1825 సంవత్సరములో మొ 

ట్టమొదట బందరునుండి పొడుము యెగుమతి యయ్యును, 

చుట్టలు. సిగ రెట్లు కాల్చుట కలవడినవారలకును, అవిపిియ 

ముగనున్నవని మానువారలకును వీలుగనుండునట్టు అ నఫ్టిజే 

జీశములనారు ఆయీరకముల పొగాకుతో చొకగ సిగరెట్టను 

జేసి మనకు. బంపుచున్నారు, పితిసంవత్సరమును మనము 



5920 ము నీ. నికుటు ౦ బ ము, 

సుమారు 2250000 రూపాయల సరుకు: గొనుక్కొన్సు 

చున్నాము, 

1 సున్సుము, 2 అందకోశము, 8 దశోనలయిశీలిక 4 ఒక గ్రింజల్యూము. 

ఉమ్మె త్తం 

ఉమ్ము 'వమెంక్కలు పలుచోట్ల బెరుగుచున్నవి. పు 

న్రషలును ఆకులును శుద్దవియే. కాయలమిాయద ముండ్లుగలవు, 
a) భాగ) 

కొన్ని తెగలలో ముండ్లులేను. దీని ఆకులును, కొయలును 

జొపధములలో వాడుదురు. వానిగుణములు పూర్మిగం బే 

లసినగాని వాడరాదు, అవి అపాయము గలుగం జేయును. 



నాచుకుటు ౦ బము 321 

రసగడ్మిమాను కొండలమో(దం బెరుగు చిన్నచెటు 
తొడిమ చి; న్నది. ఆకులు పెద్దవి. తెల్లనిపువుగ్లలు పూయును. 

సలములగ నేలమో.ందం బాకును, కాయగుండ ము 

గను నున్నగను నుండును, దీనిని వండికొని తిందురు. 

ఉసి మొక్క- 'నేలమిోంద. బాకుచుండును ఆకుల 

మోందను గాయలమిో౭దను ముంస్లుక లవు, 

సాచుకుటుంబ ము, 

* నాచు” అనువేరును నీళ్ళమిాంద తేలుచుండు[స 

తీముక్క-కును, ఒకొ్క-క ప్పుడు పొంకుడునకు కూడ వాడుచు 

న్నాము గాని ఆముక్క-లన్నియు వేరువేరు కుటుంబములలో 

నివే: కొన్ని ..నాచు?”) లకు పువ్వులుండ నేయుండ వు, ఇచ్చ 

ట వర్ణించిన నాచు పువ్వులు పూచునదియెొ. 

నిలుకడ గానున్న నిలో కొన్ని మొక్కలు నేలటుచుం 

డుటంజూతుము., ముక్కో-ల ఆకులు నీళ్లలోనే యున్నవి, ఈ 

ముక్కొ-లకు వేళ్ళు లేవు. ఆకులు మిక్కిలి నన్నసనన్న ముగ 

జీలియున్న వి. వానివద్ద మిరియపుగిం జలంతంత నంచులవం 

టివి చూడనగును. బీనిమాలమున నే మొక్కో-తేలుచున్న 
ది. దాని పువ్వులకాడ నీటిపకి వచ్చుటకై యది తేలుచు 
న్నది. పువ్వులుకూడ నీళ్ళలో నే యున్నయెడల నొక పువ్వు 
వద్దనుండి మజియొక పువ్వులోనికి పుప్పాడివచ్చి చేరుటకు 

వీలుండదు గావున పువ్వులు.పై కి రావలసి యున్నది, ఈము 
21 



క్కూలును చిన్న చిన్నపురుగులగును బట్టితి న గ ల వుం వరిచేలలో 

గూడ నిట్టి మొక్క-లు ములచుచున్నవి. దీని ఆకులు మి 

క్కి-లి చీన్నవి. పువ్వులు నిలముగాను అందముగాను 

నుండును, కొన్ని మొక్క-లు కొంచెము పెద్దవిగా సెదిగిన పుడు 

తీగావలెచుట్టుకొనును. ఈమొక్క-లను దీసి, మన్ను కడగి వే 

నీ చూచిన యెడల చిన్నచిన్న బంతులవంటివి గనబడును, 

చానిమోంద నౌక చోట ఒకరంధ మును దానివద్ద నొక తలు 

వును గలవు, ఆతలువు లోపలి వె వె ఫపునకుంబోవునుగాని 2 పెవె 

పునకు రాదు. ఈరంధ )ముచుట్టు కొన్ని రోమములు గలవు. 

ఏవైన చిన్నపురుగులు తలుపుతోసికొని ఆతిత్తులలో బ్రవే 

సించునుగాని _పెకి రా లేవు. కొన్ని దిన ములక వి యచ్చట చ 

చ్చిపోవును,  వానిరసమును ముక్క-వీల్చుకొను నుచున్నది, 

దినిపువ్వులు ఓష్టాకారముగనున్నని. కింజల్మ_ములు రెండు 

అండాశయము బకగది. 

మజికొన్ని కుటుంబములలోను కటకములను దినెడు 

మొుక్క_లు గలవు. అవిసాధారణముగ నీటియొడ్డున బురద 

శిలలో ములచుచుండును, ఒక ముక్క- ఆకులు సన్నముగా 
నుండును. చానిమోాం౭6ద ఎన్నో రోవుములుగలవు. ఆరో 

మములలోనుండి దా వక ము గలిగినయొక జిగురు రసమువ 

- చును, ఏదై. న ఒకపురుగు ఆయాకువిందకు వచ్చినా దో 

మములన్నియు చాన్నిపె నంగి అచ్చట దానిని బంధించును, 

వానినుండి మజికొంత ద వము సవించును. అదిత గిలి పురు 

గు చచ్చిపోవును. 
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§24 వృ త శౌ త్ర ము, 

ఈముక్క- పువ్వులు సరాళములు ర్ రతుక పత) 

ములు, 5 ఆకహజాణప(త్రములు, ర్ కింజల్క-ములు, ర్ కీల 

ములును గలను, 

మటికొన్ని కీటక భుక్కూలగు ముక్క-లలో ఆకులు 
గిన్నెవలె నూరియున్నని. ఆ గిన్నకు ఒకే మూాతగలదు. శ్ర 

వమూూతను తోసికొని లోపలకు బోవచ్చునుగాని, ఏపురుగు 

ను పైకి రాలేదు. మజియు సురుగొక్కటి లోపలకు. బ్ర. 

చేసింపగానే ఒక దవము (స్రవించి యాగీటకమును. జంపి 

"వేయును, 

ఈకటక భుక్కు-లగు మొక్కలు బుళదనేలలోను, నీళ్ళ 

లోను బెరుగుచున్నవి. అవి పరుగువోట ఉప్పువాయువు న 

తజనము మిక్కిలి తక్కు-వగా దొరకును, కాని అదిజం 

తునవులకువలెనే ముక్కొ_లకుకూడ ముఖ్యముగా కొనవలయును, 

కాన అఆమొక్కొ-లిట్టు పురుగులను జంపి వానినుండి ఆ పదార్థ 

ము పొందుచున్నవిం 

తగడకుటుంటము, 

తగడవెట్టు కొండప బీళములలో సెతుగాం బెరుగును, రు యుతి 

ప౦9కాండము:---లావుగను పొడుగుగను నంకరలు టీక తిన్న గను 

నుండును బెరడు, దట్టము, గోధుమువ రము, 
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ఆకులు :--- అఫి ముఖుచేరిక, మ్మిశమష్మతములు మిషమపక్ష వైఖరి చి 

ట్రియాకులు 4 జతలు. వీనితొడిము పొట్టిది. అంచాకారము విషమ నరేఖపతి 

ము లేంతౌకుంకడుగున మెత్తని రోవముములుగలవు, సమాంచలము, కొన్నిటి 

యంచు కొం'బెము గొ గి గొగ్గులుగనుండును కొనసన్నము, 

ప్రస్బ నుంబరి; కొమ్మలచినరలనుండి రెమ్మ గెలలు నృంతము మి 

దను నుపన్భంత్రము మీదను గోథుమవర్గము గల రోమములు గలవు. ప్రస 
నులు "పెద్దవి. అసనరాళము చేటికలు చిన్న విగలను, 

పుష్ప కోళము;సంయు క్షయము వ్ దంతములు, నీచము, 

దళవలయము:---:40యుక్ష ము 5 తమ్మెలు అసరాళము పనుష్రరం 
అలంటి 

ళా వుంచివాసనన వే వమును, 

కింబల). ములు;- --4. కాండలు పొడుగు మభియుక గొడ్డుకాడ గల 

దు. దీనికి ఫుప్పొడితిత్సి లేదు పుప్పొడితి తులు రెండుగదులు. 

అండకోళము;.... అండాశయము ఉన్చము రెండుగదులు ఆండము 

బుచాలగలఫు గింజలకు మిక్క-లుండును. కీలము గుండ ము ర్రీట్రాం నియ 

"జండు-సిలికలు. 

సుకం డిచెట్టుకూడ కొండప)దేశములం "బె బానుగం బెరుణస నుం 

"కలు అఖిముఖుచేరిక్కు మిశిముపతంిములు సతువైఖరి, ది 

క్రియా కులు స్ఫూద యాకాగము అడుగననున్న జల పేద్దది. విషమ గేఖపత్యో 

ఘు సను గలము కొనసన్నము. 

పుష్పుముంజరి:---కొమ్మలచివగల నుండి, త్రిగిగ్భంత మగ్యారంభ 

నుంజరులు. 'చేటికలుగల ఫు. సుమ్వలుచన్నవి. "తెలుపురంగు మంచీవాసన 

జేయును, 
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ప్రప్పకిేళము3-సంయాక ము గొట్టమువత నుండును, కొంఇె 

మోస్టాకారము ఒకర కరాప్పుడు ఓ దంతములుండున్యు నీచము. 

దళవఠతియము;---సంయు క్షము బిళ్ళగన్నేరు శ్రువ్వువలె నడుసనపా 
డుగగు గొట్టమువలెను, పెన 5 తమ్మెలు వ్యావించియు_ నుండును, 

కీంజలగా-ములు 3-2 పొ టిని దళపలయము నంటియుండును. ప 

ప్పాడితీకులు ఇందు గదులు, 
ఆతి /. 

అండకోళము;--- అండాశయము ఉచ్చము రెండుగదులు. అంతము 

లు జబాలయున్నవి. కీలము పొడుగు కీలాగంము కెండు చీలికలు. 

ఈకుటుం బములో నెక్కువగ తీలౌలును, చెట్టునుగ 

లవు. వీనిఆకులు అభిముఖచేరిక, కొన్నిటివి మాత ము లఘు 

పతములు. పుష్పము లస రాళము. ,కింజల్క-ములు దళవలయ 

శ్ర తమె్యలక.క ౦ . దక్కు-వగానుండును. అంజాళయము 

రెండుగదులు, వాలగింజలుండును, గింజలకు సాధారణముంగ 

జక్క.లుగలవు, కాయ యుండి పగులును,  ఈకుటుంబము 

లో నుపయోగించు యొక్కలంతగా నున్నట్లు గాన వచ్చు 

ట "లేదు 

ముక్కోడి చెట్టు కలప బూడిదవర్షముగను గట్టిగాను' 
నుండును, అదిత్వరగ వంగిపోదు. కావున సాలివాండు) మ 
స్గములకు దానినుపయోగింతురు. ఈకలప ఇతరపనులకు లా 
జ పనికివచ్చును, 



తెగడకుటు౦బ మూ శల? 

తగడ చెట్టు కలప గూడ గటిగా నేయుండి చిరకాల 

ము మన్నును, 

పంశ్పైన, 

ఫంపెవన చెట్టు వాలపొడుగుగం చెరుగును.. పువ్వు 

లెబ్టగానుండును. షిన్కలప గట్టిగానుండ దు. 

(గ్ క లిగొబ్బు చెట్టు చిన్న చెట్లు. దీనిపువ్వులు
 మంచి 

చేయును: 

వాసవి 
CMI 
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చిట్టవడ్డి చెట్టు అడవులలో. బెరుగును. పువ్వులు తెల్పు 

వు, కాయలు మెలి వెట్టికొని యుండును, 

నూవ్తుకుటుంబ ము, 

ఈకుటుంబము లో గుల్మ ములు, చిన్న గుబురుమొక్క. 

లీ గాని పెద్దచెట్లులేవు. ఆకులు ఒంటరి చేరిక, కొన్నిసమాం 
చలనులు కొన్నిటియంచున ఆం పపు పండ్లు న్న వి, కొన్ని 

త మ్మెలుగా చీలియున్న వి. పువుషలొకొ-క కణుపుసందున 
నొక్కొ_క్క-టి యున్నది. అన రాళమ-, పువ్పకోశము సంయు 
కము, నాలుగో అయిదో, త మె్యెముగలవు. దళవలయము 
గొట్టమునల నున్నది. దీనిత మెడలు మొ్చులో అల్లుకొనియుం 

డును. కిండల్క_ములు నాలుగు, రెండుపద్దవి. రెండుచిన్న 
వి అండాశయము ఉచ్చము శెండుగదులుగలను. కీలా(౫ము 
నకు శరెండుతే మ్మెలు గలవు. 

నూవు 'మొక్క-మిోాండియాకు లన్నియు నొకరీతిని లేవు, 
పె భాగమందున్నవి నిడివి చౌకపాకారము. సమాంచల 
ముం అడుగుననున్నవి. అండాకారము. వీనియంచున జంప 
పుపండ్లున్నవి, మన 'బేశములో నూఫులను ఉస్ట్ర పదే శముల 
లో ీత కాల మందును, నీత ల_పచేశములందు 'ీసవికాలమం 
దును సేద్యము సేయుదురు, వీనికి మిక్కి లి సారవంత మగు ఒం 
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చు9మట్టి నేలయు, విస్తారము నీరును గావలయును, నూవు పం 

ట భూసారమును లాగి వేయును గనుక సాధారణ భూములం 

దు చేయరు. వీరిని పి ల్యేకముగానై నను పతి మొదలగు 

వానిశోం గలిపియైన పండింతురు. కొన్నిచోట్ల తెల్ల నినువ్వు 

లు గూడ గలవు. చెన్న రాజ్యమందు నూవుపంట గోదావరి 

విశాఖపట్టణము, సేలమ కోయంబగూరు, ఉత్తరార్కా-టు 

జీల్లాలలో మాత్రము గలదు. నూనుమె రు జల్లి న మరాడుమా 

సములకే పంటకు వచ్చును. 

నువ్వులనూనెను మనము విసారముగ వాడుచున్నా 

యు. నువ్వులనే గానుగాడి నూని తీయుచున్నారుగాని నూపు' 

పప్పునూనెమంచిది. 'వేరుశన గనూనెయంత కంచు చౌకగుటచే 

దీనిని మంచినూనెలోల గలుపుచున్నారు. సువాసననూనెలకు 

ను నువ్వులనూనె నుపయోగించుచు న్నారు. ఒకవరుస మల్లి 

పువ్వులను, దానిపైన నువ్వులను, వీనిపె న మల్లి పువ్వులను? 

ఈరీతిని చేర్చి మూత వేసి ఒకపూటయుంచినచో మల్లి వాస 

న నువ్వులకు పబ్టును. 'ఈనువ్వులనూనెకును మల్లి వువ్వులవా 

న నయుండును. ఈవీపి నే కొన్ని చోట్లచేయు చున్నారు. 

నువ్వుల పెకువలన మనచేశమునకు లాభము గలుగు 

చున్నది, ఇంగ్లాండు (ఫాంస్పు జర్మని మొదలగు జేశముల 

కు బూాలసరకు నెపమపివేయుచున్నా ముం 



విప్ర . వ శు ఖా (త్ర ము 

నువ్వులను (బాహా జ్రాకార్యములందు వాడుదురు. | 

పెద్దపక శేరు ఇసుక నేలలలోం. జరుగును . దీనిజేపనా 

రంజరంగు గాను ౧డును ఈ మొక్క- ఆరంగుళములు మొదలు 

రెండడుగు "లెత్తువజకు: బెరుగును ఆకులు అండా కారము, ఫు 

వులు పచ్చగానుండును. దినిఆకులను నొట్టను వేడినీళ్ళలో 

నైనను, పాలలోనై ననువేసి కలియంబెట్టుచున్న యెడల నవి 

చిక్క బడును, గొల లు పెరుగులో సీళుబోేసి గట్లైగానుండుటకు 

వీని నుపయోగింతురట, 

బగ్గ పట్టి ముక్క- చెబువుగట్ల మోద నొకటి రెండ 

డుగులెత్తు వొంలచును, వర్ష కాలములోను నీతా కాలములోను 

నిలపుఠంగు పువ్వులను బూసి యందముగా నగుసించును, పు 

వురలకు సువాసన గలదు, | 

5 అడ్జిసరపుకుటుంబము. 

అడ్డస రము చెట్టు .హీందూదేశమునం చెలబ్ల్బయెడులను చిరుగుచున్నగి. 

ద్నిని( దబుచుగాC దోటలయందును దొడ్ల సలోను బెంచుడురు. 

..ఇదిగుమురువెట్టు నసాధ్గారణ్ణముగా కం అడుగుల నజుకు6 చైరుగును 

గాని అప్వుడప్పుడు 30 అడుగల వణకు గూడ బేరుగును. సగడు నున్న 

గాను బూడిదవ ర్భముగాను' నుండును. 



అడసరము పువు. 
0b అ 

తీ జూడో రి ల ' 

ఆకులు: అభి ముఖుచెరి క లఘుపత]ము కణుపు పుచ 
జూ ల స్త ర్రి GJ, (ల ట్లో 

శకేఖుపత9ము, ఇరుప)క-ల నున్న గానుండును. క్రాొనిసన్నాము. 

ప్ర్రహ్స్ప మంజరి; కం. కీ కణ పునందులనుండి పెరు /సవృంత మ లమో (యద 

ఫువ్చ ములు దట్టము గా మండును- ఊ పప్ఫంతములః చేవు. చేటికలుగలవు. 2 

చేటికలు 2 ఉ సాచేటికలును గలసి ఫున్నుమును వాటు గసజచును 

స ప్రున్బకోశ మువాాసంయుక్ష్య ముత మ్మెలున్. నేవముఆొకు
పచ్చునిరం గస, 

దళనలయము; ా సంయుక్క ము కైందాై నము గొట్టమ
ువలెను పె 

భగము క్షీ ష్టాకాగముగను నుండును. పె -జృదవియందు తమ్మెలు 'ఆండున్క 

క్రిం గిెపిదవియందు మూడునుగలవు. "తెలుపురంగు. కింది పెదవిమో(ద చెట్టి 

ని వారలుగలవ్నం మొగ్గలో నీత మె్చైలు అల్లుకొని యుండును. 

కంచల[-ములు; -కెండుదళవల యము నంటుకొని యుండును శె పె పెడ 

వికిదస్తరగానుండును. పుప్పాడితి త్తులుక్రిందివై పునకో ణమువలెనుండును. ప్ర 

ఖా డితి త్తుల ఇండుగదులును నమముగానుండక ఒకటి మీందికిని రెండవది 

కాంచన స కిగిందకును నున్నని. 
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అండకోశము:--అంజాళయము ఉచ్చము శెండు గదులు నాలు 

గు అందడములు 

కీంయు అండాశయ శిఖిగమును౦డి పుట్టును గండము, 

పరా గాగ) ము గండ ఫ్ర ము ఇఅందుగా (జి లియుండుటయు(గలదు. 

ఫలము ఆండుళదులు నట్టిగానుండు 'కొడలనంటి నాలుక గింజలుం 

డును బహుపిదారుణ భలము. 

“వేలవావిలి;---వజుచుగాం దో టలందు౮సెంచుకుణు. గుబురు ముక 

ఇందు మెదలు నాలుగు అడుగుల మెతు పెరుగును ఇరగడు కొంచమాకుప అయాన్ 

శ్చగానుందడును. 

ఆ కలం? --- అస్జుముస్లు డేర్ క్ర అభముళు 3 శ. కణం గ్ర: ర్రన్బృ ములు లేన, శ్ర 

అంగన తొడీము ప్యశము బి పూళొరము అనాంచటము. నిగమ" రేఖిప త్రము 

'శెండుప 9) క)--ల నుసగానుండును కొననస్న ముం 

స్రవమ్వ మం జరి:--- కొమ్ముల చినగలనుం "కమ్ము కంకుటు, నం౦తము 

మోంద6ం బువ్వ ములు గుత్తులు స శులుగా నుండును, కింది గుత్తులు చుర గూ 
wean AM mu fo 

భముగ నుండును. చేటికలునలవ. ఇనినవ్నముగాను దరనలయమున 

జంకు పొట్టవి? గా నుండును, 

ఛి 

CO) స రో ళో ము? అ సంయుక్న ము PME పథమలు 5 న్చము 

ఆకపచ్చనిగంగ. 

దళ్గనల యము ఫ--నసంయు కము ఓష్టాకాగము. 'తెల్లగాంనెనను గులా 

బినర్ల ముగా నైనను నుండును, "మె నలో అల్లుకొని యుండును, 
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(Sav 

కింజిలగ- ములు: చెండు దళ్లవబయ మునంటి యున్నవి. కాండలకిింది 

ం క నుండును. అచ అం గలవు, ఫ డో తీతు భొగము వెడల్పుగా నుం చ్చట రోమములు గలవు వ్రుప్పా, తిళ్తు 

ల గదులు సమముగా లేవు, కిందిగదికి వాలముగలదు, 

ఆఅంజతకోన ము ?---అండాళయము యాను ము సందు కొ 

నాలుగు అిండ్రములు. 

కీలము గుండము. కీలాగ9ము రెండు సీలికలుగ నున్నది, 

నేలవేము. 

చం జేయు "మెట్ట తావులయందు. 'జెట్లుని డలను ఒకటి మొదలు మూడు 

అడుగుల వయం క్ర 6 భుప్పన లె6 చెరుగను. 

పకాంగము; నలుగు పంక్రబగానున్న దె. 

ఆకులు; అగ మఖచేరిక లప సకస. కజుస్రువుచ్భములు. అేవ్తు. 
కుటు ద తొ డిను బైపొకాగ

ము. రమా ౧ నలు మి హను" Spas వండు 

పికర్టాల నున్న గానుండును. 

ఫుస్సృమం జరి :---కొన్ముల చివరలందుండి లలు ఉపన్ఫంతములు 
“లప. 

పున్న కోశము వ --అనంయు క ము గగ్నోక్షపత్రయులు 5 నీచము, 
ఇజం 

దళవలయము:--- ఓ స్ట్రకారము. "పెాదవియంను తమ్మెలు మూడు 

తెలుప్పురంగు అకస్రాడకగంాడ గులాబిరంగు చుకగ్రాలు సలవు, దళవలయను 

నందంకట గోనుములు గలవు. మెొంస్దలో అల్లుకొని యుండును, 
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కింజల్భ-ములు: రెండు కాండల “పిభాగమునందు రోమములు గ 

లవు దళనలయము నంటియుండును. ప్రుప్బాడెతి కులు నెడల్వగానుఅధళ్ళిక 
అండాకారముగను నున్నని. 

అండకోళము:---అంజాళయము ఊచ్చము '5ండుగదంలు ఒక్ర్కా_క్ట 

గదియరిదు మాడదునాలుస అండములుందును, 

కీలము క్రి)ిందిభౌగమున తోముములు గలవు, కిలాగము కండు 

పీలికలు. 

ఈకుటుంబ ఫు మొక్క-లు ఉప డేశములందు విరివిగా 

సిరుగుచున్నవి. వీనిలో గుబురుమొక్క_లు, గుల్మము లేగాని 

సెద్దవృకుములు లేవు, ఆకులుఅభిముఖ చేరి క. లఘు ప(తములు 

నమాంచలము. సాధారణముగా చేటిక లుండును. దనళోనల 

యముసంయుక్ ము. ఓప్పాకారముగాన నను అన రాశ ముగా 

నైన నుండును, కింజల్కములు రెండో, నాగ" యుండును, 

కాని, ఎందునుు అయిదుండఫు, అండకోసము ఉచ్చుము, "నెం 

భు గదులు. కాయబహు వీదారుణసలము, శకాయళలెండి 

రెండుమూడు చోట్ల పగులును ; అదివణుకుం గలసియున్న డీ 
ప్పలు అఠాత్తుగా విచ్చుటచే లోపలిగింజ'లెగిరి కొంచెము 

దూరముగా: బడును, అట్టుకాక గింజలన్ని యు దృ్లిచెట్టు 

నకు దగ్గరగా బడి ముల చినయెడల నచోట దొరకు నా 
హారము ఇ చాలక్ చచ్చిపోవలసివచ్చును. అట్టిహోని నివారిం 



ఆడ్గసర పుకు టు౦ంబ ము, లెశి5 

చుటక గింజలు దూరదూరముగా6 బడునటు6.గాయలయం 

ఈకుటుంబములోనికల మిక్కిలి యుపయోాగమన 
య ర. 

ది అడ్లసరము చెట్టు. ఇ దిఅన్ని దగ్గులకును మంచిమందు, “కాని 

హయరో గమున కంతగా. బనిచేయదందురు, 

దీని ఆకులను పనస ఇక్క-యొక్క. రంపపుపొట్టుతోం 

గలపి కాచి యొకవిధమగు పచ్చనిరంగు. చేసెదరు. అడ్డసర 

ఫు ఆకులతో దముుచేసిన యెడల వరిచేలు మిక్కి_లిసారవంత 

ములగును. దీనిబొగ్లును దబుచుగా౭ దుపొకివుందునకు నుప 

యూాగింతురు. దీనివెక్క-తో. గాన్నిరుదాతలుకూడ చేయు 

చున్నారు 

నేలవేము కూడ 'బ'హపభములందుం బనికివచ్చును. చి 

న్నపిల్లల కడుపునొప్పికిని, అజీర్ణముచే కలుగు జ్వరములకు 

ను దీనియాకుల రసము నిత్తురు, ఈరసము మిక్కిలి చేదుగా 

నుండును గాన ఒక్కొక్కప్పుడు, వలకులపొడుము దీనితో 

కలపి మాతలు చేయుదురు, 

నాగమల్లి అయిదారు అడుగులెత్తు ఇరుగు గుబురు 

ముక్క-. అదినంవత్సరము పొడుగున. బువ్బీంచును గాని 



6 ళం జూ వృ కుశా (స్త్ర ము, 

కాయలుగాయదు. తోటలలో దాని క్ మ్ముబునాటి "పెంత్రు 

రు దాన వేళ్ళతో గాచెన పాయి ఏర్య వృద్ధి చే ముళందుగ ఈ 

వేళ్ళను నిమ్మ్యుకాయరసముతోప మః మవియ ముుతోడమపూ- 

రిపట్టంచిస తామరపోవును, పొాముూోటునకు నాగమలిము 
aa) 

క్క_మంచిపని చేయునందురుగాని, చేసిన ట్రువినవచ్చుట లేదు 

నేలవావిలి ఒక అందమెన మొక్క అది వర్హాకాల 

ముటో పుష్పుంచును, 

వేనీరమొక్క- డొంకొలవద్ద సెరుగును, ఏడాదిలోనే 

పుమ్చీంచి చచ్చిపోవును. 

"నేలవమురమెుంక్క. పచ్చిక బయశళ్ళమోందనుం జెట సి 
“ 0% 

డలను బెరుగును. భూమీ పన దీనిప0కాండ మగుపడదు, దీని 
గింజలు చిక్కుడు గింజలవటె వంసుగాను ౧డును. 

జీవుందారితీ౫ పువ్వులు ముంచివాస న వేయును, దీని 

పువ్వులు ఓష్టైకారముగ లేవు. 

ముల్లుగోరింట అందముగానుండును. దీనివువ్వుగరా 

టివలెనున్నది, కిండల్క- ములు నాలుగు, రెండు "పెద్దవి, రెండు. 

చిన్నని. 



నశేలవేముకు టు 0౦ బ ముం 837 

సీలాంబరము యొక్క నీలపు పువ్వులందముగా నుం 

దునా గాన తోటబందు పంచుచున్నారు. 

“పెద్ద ములుగోరింటలో ఆకులుకం శై నిలుడుపె నముం 

తం కలవు, 
౧ 

తెల్ల ములుగోరింట వర్దాకాలములో పుప్పించును, 

దీనికాయలో చాలగించలుగలవే. 

పచ్చవాడాంబరములో చె పెదవి చెనుకకు వంగి 

యున్నది. 

"కుకుకు టుం బ ముం 

'పేపచెట్టు ఎనుబది "మొదలు నూటయాబది యడుగుల నజకు6 'బెరుగు 

"పద్ద వృషుము. 

అకులు :--- అగి ముసుచేరిక లఘుపత ములు సమాంచలము అడుగున 

“సుత నిరోమముటుగలన కొననన్నము,. 
అంటీ 

శ్రష్ప మంజరి: కొమ్ముల చినరలనుండి ద్వివృంత మళ్యాగంళ మంజి 

| . అలో ప వ 

రులగు "పెద్దరెమ్మ'గలలు. పతిప్రున్స మునద్దను చిన్న చెటిక గలదు. 

ఫుస్పకోళనము:--నం యుక్తము గొట్టమువ లెనుండును. అయిదో ఆ 

రో, తమ్ములుండును. నీచము అదికాయ నంటిపెట్టుకొని దానితోయా 

డం బెద్దదగును. 

దళభవలయము:-ాసంయుక ము గొటముపొటి తమ్మె అెదో, ఆరో 
అత్ వ! చత ట్ర యం 

తముండును తమ్ములన్నియా COUR ానీంయండును, 
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మంద ట్ట . 

కింజల్క్య-ములు :--- దళనలయ స్ప తమ్మున్ని గరగ కొవలు ద 
ళభవలయము నంటి యున్నవి, ప్రఫ్సాడి తినులు "కండు లు. అని నిడీవి 
హ్రూం పాకారము. 

అండ కోళము = అరడాళయము య ము, నాలుగు గదులు, ఇ 
కొరాక గదిలో నొకొరాక గింజగలదు ,కీలము సన్నము గిలా ము “రెండ్ల 
చీలికలు లో"పింకుకాయ, 

మడణెట్టు:= సముద్ర తీరములను గాలునల సద్దను మొలచుము, 
ఆకులు: == అభిముఖు చేరిక) అగశ్చిర అంాకొగము తొడిమ పొట్టి 

సనమూంచలము, కొన గుండము, 
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ఫుష్పనుంజరి:---కొ మ్మల చివరలన్వండి మధ్యారంభమంజరులు ప్ప 

న్వులుచిన్నవి* = ఇవాలయుండును పనుపురంగు అసరాళము సనంఫూర్తము ఉప 

నృంతములనద్దను బువ్ప కోశ ములవద్దను చేటికలు గలవు. 

పుస్వ కోళము:---సంయుక్ష్త్ర ము అయిదు తమ్మెలుగ చీలియున్నది 
ఇది కాయనంటి పెట్టుకొని -పెద్దదిశాదు నీచము, 

దళనలయమనము:---స౦0యాక్ష ము అసరాళము ఓ ష్టైకారము గొట్టము 

పొట్టి తమ్మెలు అయిదో నాలుగో యుండును. 

కింజల్రాముబు నాలుగు కాండలు దళవలయము నంటుకొని యు 

సన్నని, ఫుప్పొాడే తిత్తులు చెంథుగదులు. - 

అండకోళము:---అడాశయము ఉచ్చము. నాలుగు గదులు ఈగదు 

అం స్రూర్చిన  జేయుజేటుగ్లజేను. ఒకొంాకదానియం దొకాక అండము వే 

లాడుచుండును. కీలము కింజల్య-ము లంత పొడుగు కీలాగ్సము శెండు నన్న 

ని చీలికలు, 

నమ్మండి: చెట్టు మనదేశ ములో విరిపిగానే పెరుసగుచున్నవి- (మా 

ను నిడీసిగానుండి కొమ్మలు సలుజసల వ్యాపించియుండును. 

అకులు:---ఆఖిముఖచేరిక( లఘుపతి ములు, సృాదయాకారము పది 

యంగుళముల పొడుగుకూడ నుండును. సమాంచలము విషమ రేఖ పత్రము. 

అడంగుపిక్కా-న రోమములుగలవు, పతముతోం. దొడిను కలియుచోట 

శండోమాడో "పద్ద ౫ంగొకోశ ములుగలవు, 

స్ర్రష ఎను౦జరి;--- కొన్ముల చినరలనుండి మధ్యారంభ మంజరులగు కె 

మ్ముగలలు ఫుష్పములనద్ద చేటికలు గలవు, ఇవిత్వరగా రాలిపోవును, పువ్వు 

లు అసరాళము 



840 వృత్షశౌత్రు ము, 

పుస్పకోశము == చిన్నది సంయుక్షము అయిదు దంత్రములు ౫ 

అవుం న్స్ నము 

దళనలయమువాా-సంయుక ము అసరాళమయు నాలు తమ్మెల ఆ 

ఢుగుననున్న తమ్మె ెద్దదిం 

క్రింబలగాములు నాలుగు రండు పెద్దవి 'ండుచిన్నపి, పొడుగుగా. 

నున్నవి లోపలకు వంగియుండును, 

ఆండ కోళ ము:---అండాకయను ఉచ్చము నాటు గుగదులు, 

ఒకో కదొని లాగ నోకొో- క 1-6 వేంలాడుచుండును, సీన్స్ ఈ... 

లగ్ర్రాములంత పొడుగు, క్ష్ ట్రాగం ము "రండు-బిలికలు, ఒకలీలిక "పెదగి 

యచిన్నగె పండి పచ్చగా నుండును, 

కః 

బది యొ పెద్దకుటుంబము. ఈకుటుంబపు మొక్కలు 

వునడేశములో చాలనేయున్నది. ఆకులు అభిముఖి చేరిక, 

లఘు పత ములు. సమాంచలము. ఫువ్న్చములు అసరాళము 

కింజల్క-ములు దశవలయపు త'ము్ములకంట దక్కు.వయుండు 

ను. అండక్రోశము నాలుగు గదులు ఒక్కొకగదియం దొ 

కొ-క యండముగలదు. ఈకుటుంబము క0చెమడ్డ సరము 

కుటుంబమును బోలియుండును., ఈకుటుంబ మును పద్దశాట్లో, 

దీంగలో, గుబురుము క్క-లో, పుష్సమం జరి యెట్టిదో, అం 

శాశయమున నొకగదియో, ఎక్కువయున్ననో, కాయ కం 
డకాయయ్యోా, ఎండుగాయ్యయోా, వీనినిబ్టి, జాతులు నా 
తెగలుగను విభజించి యున్నారు. 
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శుకు చెట్లు పిాందూదేశమునందు. బలుతావులం జె. 

రుగుచున్నవిగాని మన తెలుగుచేశమునందు తక్కు_వ' క్ర 

ప్పుడి ప్పుడు మన్యములందును, అడవులలోను నాటి పెంచుచు 

న్నారు. అవి అన్ని మంచినేలలలోను జెరుగలవుగాని ఒం 

డు) మట్టి భూములందు బాగుగ బెరుగును. వానికి స మమగు 

భీోన్ట స్థితులు చెళూరక ఏది విస్తారముగ నుండినను నేపుగా.: 

బెరుగ లేవు. గింజలను నాటి రెండుమూడడుగులు పెరిగిన. 

తరువాత నాచిన్న మొక్కలను దీసి దూరదూరముగ బౌ తే 

దరు. పెద్ద చెట్లను వేజుచోట్లం చాతుచోం దల్లివేటు విరిగి 

పోవుట తటస్థించును గావున చిన్నవిగానున్నప్పుడే తీసిపాత 

వలెను. కొన్నిచోట్ల గింజలను అుదటనే దూరదూరముగ 

చాతుదురు. అడవులలో కేకు చెట్టు ములచుచోట నెవురు 

కూడ ములచును వెదురుమొక్కొ-లు మిక్కి- లిదట్టముగా ను 

న్నయెడల చిన్న కేకుమొక్క-లెండయు వెలుతురును దగులక 

చచ్చిపోవునుగాన 'వెదురును నిర్మూలము చేయుటకు నడవులు 

త శులంబెట్టుచుందురు. ఒకొ-క్క-ప్పుడు కోన్ని పత్సు లేవోగిం 

జల నీవెట్టమిా6ద రాల్బునుం ఈగింజలు మొక్కలు మొలచి 

న యెడల మేకు చెట్లసారము లాగి వేయు చుండును గాన వాని 

నెదుగనీయకుండ చూచుచుండవలెను. కకేుకుచెట్లను, భూమి 

మోందనుండి, 5, 6, అడుగులెతుగానున్న చోట ఆరేడడుగులు 

చుట్టుకొలంతయున్నప్పుడే నబుకుటమంచిది. సాభారణము 
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గ నెకరమునకు 30 ఇెట్లుండును, అదిమంచినేలమైనా 3000 
అడుగులకలప వచ్చును. కలపలో శుకుకలపయే మిక్కిలి 

శేవ్థమెనది. ఇది నీటిలో చిరకాలము చీకిపోకుండ యుండు 

ను, మజియుం బడవలు చేసినపుడు దీనిమాందనుండెడు మే 

కులకుకూడ తుప్పుపట్టసియదు. కలపను దొలిచెడు పురుగు 

లుకూడ దినినంతగా దొలువలేవు, ఈకలప అన్ని చెక్క_డ 

పు పనులకు, వీకువాలకుం బల్రలకు, మేడ మెట్లు గట్టుటకు 

చైలుబండ్లకు, కీశలకు, అన్నిటికి. బనికివ చును. 

ఈకలపను కాయగులోవేసి కాల్సిన యెడల తారున 

చ్చును. దీనినుండి చమురుతీసి చాని నౌహధథములలో వాడు 

చున్నారు. 

దీని యాకుల దిని నొక విధమగు పట్టుపురుగు బ్రతుక 

గలదు, 

శుకు వ్యాపారము మన బేశమున కంటు బరా్యాదేశము 

న ెక్కువగలదు. కేకు కలప మనదేశమునుండి యొక్కు. 

వగా. నింగ్లాండున కే6 బోవుచున్నదిః 

మడ చెట్టు కొన్నిచోట్లం బెద్ద చెట్లుగా. గూడం బెరు 

గుచున్న వి, పెద్ద చెట్టక లప గానుగలు మొదలగునవి చేయు 

టలో నచ్చటచ్చట వాడుచు న్నారుగాని అది పెళుసుగానుం 

డుటచే వంటచెజుకుగానె వి శేషముపయోగించుచున్నారు. 

దీని బెరడుతో. దోలుబాగు చేయవచ్చును. దీనికాయలు వె 

న్నతో నుడక బెట్టి పట్టించిన-వో కొన్నిపుండ్లుపోవును, 
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గుమ్మడి చెటు కలపకూడ మంచిదియె. కుకు తరుజా 

శ దీనినే చెప్పవలెను. ఇదియు నీళ్ళలో బీకి పోకుండ చాలకా 

ఆముందును,. దీనిని ఓడ లకు€ బడవలకు నుపయోగింపవచ్చును. 

చిన్నగుమ్యకి సాధారణముగ నన్ని బీడు నేలలందుం 

జెరుగగలదు. దీనికి నాకులవగ్న ముండ్షుగలవు పువ్వులు పెన 
(౧ యా మ్ స డా 

ముం పచ్చగానుండును. వది వంట చెజుకుగా తప్ప మహ=ందుల 

కు బనికి రాదు, 

చిరుగు మడి అడ వులలోనుండును చెడదానివలెనేయుం 

డునుగాని యంత కంటుచిన్నది. ఆకులును చిన్నవియె. దీని 

"కిక్కు_వముండ్లుగ లను, 

ఆకులను నీళ్ళలోనాన వేసినచో నవిచిక౭బడును. వి 

నినిమూ+త ) వ్యాధులకు పయోగింతేరు. కలప వంటచెజుకునా 

నుపయోగించును, 

సుద్ద నెల్లీకరార చిన్న చెట్టు. కొమ్మలు వ్యాపించియుం 

డును. దీనిపువుషలు పచ్చగానుండును. ఆకులను కొందణు 

కూ రవండుకొనెదరు. కలప కెల్ల గానుండును దీవిని చాలపను 

లకువయోాగించు చున్నారు. 

నారు చెట్టు కొండలమిోాంద( చెరుగును. దీనియాకు 

ల యడుగున "తెల్లనిరో మములుగలవు, పువ్వలుచిన్నవి, 

ఆకుషచ్చగాను, పసుపు పచ్చగాను నుండును. 



g44 వృక్ష *ళొ స్ర్రుము 

వావిలి పెద్దగుబురుమొక్క-. ఆకులు చీలియున్నవి, చి 

ట్ర యాకులు మాడో అయిదోయుండును. దీనికి సూటగుచాస 

నగలదు. పువ్వులు నీలము ఊదారంగు కోలిసియుండును, ఆ 

కులకపూయము తలనొప్పిని వొగొట్టున దురు, 

బొక్కు_డ చెట్టు పొడుగుగానే పెరుగును. ఆకులు అం 

జాకారము. లెల్లని పూవులు పూయును. 

ఇమరి ఆడు, 
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నెమలిఅకుగ్గు చెట్టుకొండలమి 6దంబెద్దదిగా. ₹కరుసు 
ను ఆకులు మి(శమపత 9న: ఈం పువ్వులు చిన్న వి, దీనిక 

ప కొంచెమెజ్డగానుంగడును, ఇదిపె పె్రులు వీరుపాలు చేయుట 
కు బనికివచ్చును. 

బా)హ్మ్యణి చెటు గుబురుగా. బెరుగుచిన్నమొక్క-, 
ఆకులొక్కొ_క చోట మూడో నాలుగో యుండును, పువ్చుస్టలు 
మొదటం దెలగా నుండును గాని [కవు (క్రమముగా గజి Pa న్ా 

బూారును, 

తులసి మొక్కా మన దేశమునందంతేటను “బెరుగుచున్న ది. 

పికాండ ము? నాలుగుపలక్లు-గా నున్నది, దీని మాందరోమములు 

౫ లవు, 

ఆకులు: లభుపత ములు. అభిముఖచేరిక. తొడిముగలదు. కణు 

ప్ర ప్ప్రవ్బములు లేవు. పతకము అండాకారము. వివమచేఖ పకిము అం 

చున రంపపుపంక్సుగలవు- కొనసన్నము- దీనిమోదను రోమములుగలవు- దీని 

శొక విధమగు వాననగలదు- 

వుప్ప మంజకి.-కొ మ్మ లచివర పితికణుపునందును మధ్యారంభమంజ 
రులుగ నున్నవి. వీనికి చేజటికలు గలవు. పువ్వులు చిన్నవి. అఆసరాళము 

'సంపూగ్గము కీషారకారము 

ప్రుస్పకోళము=.సంయుక్కము- 5 దంతములుగలవు నీచము సీర 

ము కాయతో (గూడ జెరుగును. శాయకంతు నిదిపెస్పది. 
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తులసి కుటుంబమూ. 

తులసీ మొక్క. 

దళ వలయము. సంయుక్ ము ఓష్టా కారము 

క్రంజల్కు_ములు "నాలుగు శెండు పెద్ద వి రెండుచిన్న వి- ఇవి దళవల 

యముయొక్క అడుగ భాగము వంటుకొ నియుంశును - 

అండ కోశము. అండాశయము ఉ్చ్చవా రెండుగదు లు- ఆండము 

లు 4. కాయ "నాలుగు -ఏలికలుగానగును- కీలము ఆండాళయము అడుగు 

నుండి బయలుదేరుదున్నది- కీలాగము కండు -ఏీలికలు. 

రుదరిజడను దోంటలలో (6 'బెందుచున్నాము- 
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పికాండమునాలుగుప లకలు-గా నున్నదె- 

ఆకులు---అఖిముఖచేరిక లఘుపత9ములు- తొడిమపాడు'స- కణుపు 

ఫుచ్చములు లేవు- షృతముఅండాకారము- కొనసన్నము- విసషమనేఖపతము- 

ఈనెలమిద రోమములుగలవు, 

పుప్పమంజరి.--కొ మ్మాల చిపరలనుండి -గాన్మి కః : 

గాని కంకులు- వీని మాంద ఒక్కౌాకచోట మూడేసిరెరా నాళ్లేసికౌకా ప్ర 

వష్ణులు గలవు- వీని క్రింద చేటికలు గలవు- వీనిలో మధ్యపుష్పము మొసట 

వికసించును గాన నివి మధ్యారంఛ మంజరులు- పువ్వులు చిన్నవి. ఆస 

“రాళము, 

పుపష్పకోళము---సంయుక్తృము ఓప్రాకారము. క్రైపేదవి 

గండము గా నున్న ది- (కిందెడానికి నాల్హుదంతయులుగ లవు. నీవము- 

దళవలయము---ఆరంగ ళ ముల లోపుగానుండునుం సంయూ్యూము న్డ్ 

స్య్రాకారము- “పెసెదవికి నాల్జుదంతములు గలవ్ర= 

క్రింజల్భ్క-ములుశీ దళవలయపుటడుగు పెదవి సెనున్న ప- ప్రప్పోకే 

తిత్తులు రెండు గదులు అండాకారము ఇవి ఒక చోటాెనీ పగులును 

ఆండ కోశళము-అఆండాశయము ఉచ్చము- దీనికి నాబ్లు శమ్మె 

లున్న బి- కీ లము ఈత మెల మధ్య నుండివచ్చును- క్రీ లాయ్యనము ఇండు-టిలికలం 

ఇది ప్రుప్పకోశళయులో నడ గియుంకును- పగిలి "నాలుగ జీలును- ఇవిగింజ 

లను కె ౦ందుముశగాని నిజమైన గింజలు ఫీనిలో పల నొకొ-క టిగలదు- 



ఈక టుంబములోని మొక్కలు చిన్నవి, చానియా 

కులభిముఖ చరిక వానికి. గణుపు పుచ్చములు లేవు, ఆకులకు 

ను కొమ్మృంకు ఒక విధమగు వాసన గలమ, పుహ్పకోశము 
సాధారణముగ కాయతో. బెరుగుచుండును. దళవలయము 
ఒష్టాకారము, కింజల్క_ములు నాలుగు. అండా శయముచ్చము, 
కీలము అంజాశయమున కడుగుననుండివచ్చును. ఇదియే ము 
ఖ్యలతణ మ, "కాయ లెండిపగులును. ఈకుటుంబము అడ్డస 

రపుకుటుంబమును 'ఓకుకుటుం బ మును బోలియుండును. ఈకు 

టుంబపు మొక్క-లలోం గింజల్క-ములు నాలుగో ఇండ ధో 
సే జత పెద్దదో, అడుగు జత "పెద్దదో, సుప్బాడితితులు కలసి 
యున్న నో "విడగానున్న నో మొదలగు అంశములను బట్టిజాతు 
లుగను తెగలుగను విభ '0చియున్నారు. 

తులసి మొక్క. మనకు మిగుల గారవమెనది. డాని 

ని మనము వూజింతుము, 

రావిఘులసి కృసతులసికంయకు (స దానికంచబు) నిక్కు 

వవానన వేయును, దీనియాకులు నిడివి చాకపాకారము,. 

రుద జడ ఆకులు మంచివానన వేయుట చే చానినితో 
టలలో బెంచుచున్నాము. దీనిగిందలు నీళ్ళలో వేసిన ఉబ్బు 
ను, వీనినొపుధములలో.6 సొడ వాడుదురు. 
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మంచితుమి ఒకటి రండ డుగులెత్తు ఇనుమ. దీని 

సంద దట్టముగ రోమములు గలవు, బది వ యద - కొలను 

లో బుష్బించును. దినికిలి మంచివానన గలదు, 

పూల లతుమ్మి ప పలు చోట్ల “పరుగుచున్నది. ప్ని "మా 

కులు దూరదూరముగ నుండును. ' పువుష్షలు తెలు ఎ సఏవితోడ 

పూజ చేతురు. . 

గరుసతుమి్య వై పె రెండింటినుండి కొంచము పుస చె 

ఖరిలో ఛీదించునుః. 

కొండజాబఐ కొండలమిో6ద6ం 'బెరుగునుః ఆఫలు సన్న 

ము, పువ్వులు గులాటిరంగుగాను. మంచినాససగానునుండును, 

పచ్చాకు :---క మ్బారములతో(గలపి నూనెలో వేసి 

కొనుపచ్చాకు ముక్క-* ఈకుటుంబ ములోనిబే. కాని అంగళ్ళ 

యందు అము పచ్చాకు సాధారణము రెండుమూడు జాతు 

ల యాకులు కలిసియున్నని. పబ్బాకు మొక్కలు మన చేశ 

ములో నంతగా బెరుగుట లేదు, దీనికి రాగిడి నేల గావలయు 

ను. చిన్న మొక్క-లను దూరదూరముగ గోతులుద్సి పాతి, 

వానికెండదగులనీయకుండ కాపొడుచుండుదురు, అవి పెద్దవై 

న పీదపవానినటికి, పగ అండ లోం బెట్టుచు రాతిరి మంచు 

దగులనీయకుండ కప్వుచుందురు, 



అవంతరు "మొక 
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2 లఅవండరు *” నిచ్చెడు మొక్క-కూడ నీకుటుంబము 

లోనిడేగాని మన బేశములో. బెరుగుటయ్ే లేదు. 

పుదీనా: తోటలందు పరుగు చిన్న మొక్క. కింజల్క- 

ములు దళవలయములకి ౦ బొడుగుగానుండును, ఆకులకు 

కొొంచము హఘాటగు వాసనగలదు. ఈయాకును ఆరోగ్యకర 

చుందురు, 

వర్షము :---అస్సుటదళ వంత ము, 

తోటకూర కుటుంబము. 

తోటకూరను బాలవోట్లే నేద్యముచేయుచున్నారు- 

ప కాండము... గుల్మ ము- నున్న గాను వొడుస౫ాను నుండును, 
U య యా | 

అకు లు ఒంటురిచేరిక, లఘుపతెములు. అంజడాకారము- సమాంచ 

ఛా అగ కూ 1 వ ~~ RY ఇ “mn ఇ 

అము, కెండునై (ప్రల నున్నగా నుండును. విషమ రేఖైపతము, కొనజంాారి 

ము. తొడిమ పాొవగుగానుండును, 

ఫుస్పమంజరి--కణుఫు సందులనుండిగాని, కొ మ్మలచివరనుండి గాని 
కలుసు. పువ్వులాకు పచ్చగను, చిన్న విగను నున్నప్ి- అసంవ్లూరక్తముపకలిం 

ra ఫుస్పృ ములు. 

స్రప్పనిచోళ ము అసంయుక్కము, కి వళములు సనన్న్నముగానున్న వి 

నీచము. 

పురుషవుస్పము=-కింజల్క-ములు ర్ 3 అయిదు కంటు శక్కూనకూడే క 

లుగుచుండును, పుస్పోడితిత్తులు కెంగుగదు లు. 



శ్రీ సుస్ప ము. 
అలాట్ టో నలా «“ అజ కష ఆజ జ 

సువ్పనిచోళము-. సెదానియండు వలెనే యుంనును- 
యె 

అ౦డ కోశము ఉా-నృృము ల నదులు కాయో సకీషికానలయు. గింజ hem 

బలు గుండ కము గ నుండును? 

కోడిజుక్టీ.. మొక్కలను తోటలో "దంచుదున్నాగ.. ఇతయ 

తోటకారముక్క_నలె నుండును. 

వో (| న్య గా స ఇ అర్య ర్త ON క్స్" న అల్ అటి గ. లి 

ఆనం OD ef 005 చేరిక అఖు?ప DES Oy Sey పు J "౫౦ న్ట్ర , 

Wann గ్నింము నొకాగయున నస విని నుంచు వ్ర, 

శ ళ స్ చో న క్ష గై లో ఖం ఉట గి 

ప్రస మం౦'ణగి 5 0వ సును సుగం బలా పుం న పుర శకునం గొని జాకీ 

ఇ oN  / జో ఇల గ న... Wh in అల కీ ఇ శ?! టో టిటో ఇటో 

పుష్పములు గటి గలు. ప్రస్ప యులు సస న్ గం ఘర ము ముసున స్ట స్స 

ను లు- 

a గ wh జ శత hay mn ఓ | CN 
వ్రున్నాని "ఖో బ్గా పోసు యాల కలి గ mr ae ॥ oN ny pel గ MO vn i; y శ 

జల్క్మము త్రై ష్స్ భు సాని వ. స 1 by “త్స సు" గానం సును 

ఫ్రుపో || డ్రి | బు రంకు గోగులు 
(4 rere] 

అంగు BT ID tO TIT In ఉన mr 1X5 అందరు ములునో అ 
! 

గలవు, గింజలు వంపు'గా చిమ్బుంను గెంబలనలి నుంస్తును, కలు బావ 
యము మొూందమగ్య గానే Wo లి? కీ (గ 9 గుంట రఘు. 

ఈకుటుంబములోని వన్నియు గుల్మ్యము"ల ఆకులు 

ఫీంటరిచేరిక. వానికి క ణుపుపుచ్చములుండవు. _ వీనిపువ్వల 



తోటకూరకుటు ౦0 బ ముం 3568 ' 

న్నియు చిన్నవే, వానికె మంచిరంగుగాని సువాసన గానిఅే 

దు, పువ్వులళలోను దళవలయములేదు, కొన్నివకలిం గపు 

స్పుములే. కింజల్క-ములు ర్, గాని తక్కువగాని యుం 

డును, కొన్నిటిలో గొడ్డుకి జంల్క-ములు కూడ గలవు. ఈ 

కింజల్య-ములు పుష్ననిచో శపుపత ముల కెదురుగా నుండును 

గాన, ఆపుష్పనిచోళమును పుష్పకోశముగా నెన్నవచ్చును, 

వొన్నిటిలో ఫపుప్పొడితితులొక్కొ-క కటియె ; ముఖ్యముగా స్జ్జే 

దమును బట్టియె నీకుటుంబమును విభజించియున్నా- ప్ని 

ఫలములు సేటికాఫలములు. 

వోటకూ ర. ఆకుకూరలలో బ్రిథాన మైనది. వీనిలో 

ప్రొన్ని టికాడ లెట్టిగా నుండును. ఇదియే ఎజ్జతోటకూర, కొన్ని 

టికాడలు 5, 6 అదుగులెతుకూడ బెరుగును. ఇది చౌకగ 

దొరకుట చే. గాబోలు కొందజు ధనికులు పనికూరను హీ 

నముగ౭ జూతురుగాని, ఇదె” ఏకాయకూరలకును దీసిపోదుం 

ఆహారవపదారములలో ముఖ్యముగ వలసిన నత )జనము ఆకు 

అలో నే మండుగనుండునుం 

చిలకతోంటకూర తోంటకూరవలెనేయుండును. మొ 

కలు చిన్నని, ఆకులెక్కు-వముదురు రంగుగా నుండును. దీ 

నిని కరొందరుకూరవండు కొందును,
 

న 



కగ్రడ్త వృక్ష్తశా(స్రుము. 

ముళ్ళతోంటకూర వర్థాకాలములో వి శే నే సేషముగ.6 చె 

'రుగును. దీనికి ఆకులవద్ద ముంక్లుగలవు, 

కొయ్యతోంటకూర కొంచెముంచు మించు చిలకతోం 

టకూర వలెనుండును, ఈముక్క-లుదానికొంకు కొం చెముచి 

న్నవిః దీనినికా రవండుకొందురు, 

పొస్న గంటికూర అకులాక్కొ-కచో కెండు రెండున్న 

వి, దినినికాడ కూరవండుకొందుగు, ఆకులనెండ 'బెట్టివరుగు 

వేసి నిలువకూడ చేసికొందురు, 

దుద్దలకార ముంచినేలలందు అడు గెతు పెరుగును, ఆ 

కులు చతురమువఅనుండును, కాయకంుం సుష్పకోళము 

పొడవు. 

చిరకూర చిన్నముక్క. కొ మ్ములు నేలమోంద పాకు 

చుండును, మగపుప్పములు చాలగలవు, దీనినికూడకొంద 

అతు తిందురుగాని ఎచ్చటను సేద్య ముసేయుట లేదు, 

కోడిజుట్టు మొక్క - కంకి మిక్కిలి అందముగానుండుట 

చే పెంచుచున్నారు. వీనిలో కొన్ని పచ్చగానుండును, 

చంచలి మొక్క. ఆకులు బల్లెపౌకారము. పువ్వు లెజ్ణి 
గానుండును. లేతాకులు కూర వండుకొందురు, 



తోటకూ రకు టుంజబ ము. ెక్క్ 

ఉత రేణీ. 

ఉత్తరేణి పలుచోట్ల మొలచు చున్నది. దీనికంకిణాల 

పొడుగుగానుండును. కాయలు వుష్పకోశములోనే యుండు 

ను. కాయలుముదరగనే, అవి (పుష్పకోశములు తల(క్రిందు 

లుగ నంగును, అట్లువంగియుండుటనల న మన బట్టలకు, నాని 



856 వ ఊత సా (ప్ర మం. 

శ్రీమిదగిలిన వానినన్నిటి నంటుకొని, కంకినుండి విడుటకు వీ 

లుగనున్నద్నె అవి ఏగొత్రైన్నో వబట్టనో అంటుకొని ఎక్కడ నె 

నను రాలినయెడలనచ్చట మొలచును, ఇదియే వానికి గావ 

అసినది. ఇస్హుఅవి సాధారణముగ వ్యాపక ము జెందుచున్నని. 

ఉత శేణి వేళ్ళతో దంతథావనము చేయుట మంచి 

జందురు. 

పొగడ బంతిముక్క-లిసుకనేలలో ములచును, ఆ 

కులకు తొడిమలేదు. కొన్ని పువుషలగుతులు ఎజ్జగాను, కొన్ని 

తెల్పగాను నుండును. 

బచ్చలీకుటంబము. 

ఈకుటుంబములో బెద్ద చట్టు లేవు. అకులు లఘుప(త 

ములు, ఒంటరి చేరిక, వీనికి గణుపుపుచ్చములుండవు. కొన్ని 

టిపువ్వులు మిధున పువ్బుములు, కొన్నిటిలో నేకలింగపుష్పు 

ములేం గలవు, పువ్పళోశము నీచము, మూడుమొద లై 

దువజణకు త మెట్టండును ; లేడా రతకపత ములు విడివిడి 

గా నేయుండును. ఇవి ముగ్గలలో నల్లుకొనియుండును. ఆ 

క రణపత ములు లేవు. కెంజల్క-ములు రతుకపత ముల కె 

దురుగా నుండును. అండాశ యము ఉచ్చము, ఒక గదిం అండ 



బచ్చలీకుటు౦ంబ ము, ఫైర్? 

ము ఒకటి ఫలమువేటికాపఫలము ; సొధారణముగ పుష్పుకోళ 

ములోనె మబజుగుపడియుఎడును, 

బచ్చల కాడలో నాలు గై దు రకములుగలవు, వీనిలో 

ముఖ్యమైనది పెద్దబచ్చలి. దీవిని తీగాముక్క-లు నాటియే 

సెంపవచ్చును. ఆకులు కాడలు కండగ లిగియుండునుం 

ఎజ్జ్బ బచ్చలి, మట్టుబచ్చలి నంతగా వాడుటబేదుః వీ 

నిని గింజలను వాతి చులపింతురు, పాదులు పెట్టక నే డొం 

కలవద మొబదు బచ్చలికాండ ఇంతకంకకు సన్నముగానుం 

డును ; తినుటకును అంతే బాగుండదు. 

ఈలకూ ర కొ మ్ముమోంద అకులు దూరదూరముణగ 

నుండును, వీనినికూరవండుకొని తిందురు. 1871-72 సంవత్స 

రములలో శ్రూమముపట్టిన పుకు ధనికులుగూడ సీయాకులను 

దినిరట. ఈముక్కం-లు పెర పటకు వహలాములేకున్నను అం 

త యిబ్బంది లేదు. ఈ మూకులరస మును పండ్ల జబ్బులకు ముం 

చిదందురు, 

రవకాడ సముద )తీరముల నిసుక నేలలో. బెరుగును, 

దీనికొమ్మలు నేలపై బడి వేళ్ళువేయును. ఇది సము(దతీర 



2583 వృ తయ ళా (బ్ర ము 

మునందు. బెరుగుటచే గాజుచేయుటకు బనికివచ్చు పదాథకజా 

ము దీనియండు మెండుగా ౫లుగుచున్నది. 

శేవల్సిన్ని కురుంబ మం 

ఈకుటుంబమున గుల్మ్రములు మా(తముగలను. ఆకు 

లు సాధారణముగ నొంటరి చేరికగానుండును. కణుపుపుచ్చము 

లున్నవి. అవికొవుశ్యు నంటి పెట్టుకొని యుండును, ఉప 

వృంతమునకును పుష్పమునకును మధ్యనతుకుగలదు. పువ్వు 

లు మిధునము లే కాని కొన్నిటిలో నేకిలంగ పుష్పములును 

బుట్టుచున్నవి. పుష్పనిచోశమునందుమూడు మొదలు ఆటు 

వణకు దళములున్నవి అవి విడివీడిగానై నను గలసి యైనను 

నుండును. కింజల్క_ములు వీనికెదురుగానుండుటచే నివి రక్షక 

పత” ములని యూహింపవచ్చును. ఇవి ఆ లిపోకుండ స్థిరము 

౫ నుండును కింజల్క_ములు అయిదు మొద లఅనిమిదివ అరకు6€ 

గలవు, అండాశయములో గదులుమూడులోపు గింజలటునా 

లముగలోపుగనుండును, కాయ ఎండకునుగాని పగులదు. 

శేవల్చిన్నిమొక్క- హిమాలయాపర్వతముల ఫా్రంత 

ముల పదునొకొండు వేల యడుగుల యుతుమో౭ద. బెరుగుచు 

న్నది. ఈముక్క- వేరును మూలవహామును కోసీ పె చర్మ 
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వతం వృత్తశా(స్రు ము. 

ము వలచివై చి ఎండ బెట్టి అంగళ్ళయందు నముజ్రచు న్నారు, 

దీనినే శేవల్చిన్నియందుము, దీనినాహధములలో వాడుదురు, 

శేవల్సిన్ని మనకు చీనా, టి'బెట్టు, చేశ ములనుండియు లండను 

పట్టణమునుండియుం గూడ వచ్చుచున్నది, మనటేశపు ప 

దాధ౯ాముకంపుం బొరుగూరి పదాథ౯ మే మంచిదనుచున్నా 

రు, అళ్షేమైనను మనమొక్క-లను శ )ద్దత్ 'బెంచు నెడల న 

న్యదే శపు పదాధజమునకంకు. దక్కు_వ రకముగాదని యూ 

హీంచుటకవశకాశమున్నది. 

మిరియపు కుటుంబము, 

మిరియపుతీలా మలబారు దేళమునం 'బెక్కువ ౫ 6 బెరగుచున్న ది. ఇదె 

అగంతుక వేరులమూలమున. (బాకును= 

ఆకులు---ఒంటరి చేరిక, తీలొకు శెండు వె పులసేయుండుము, హద 

రహాశారము, కొంచెము వంకరానుండును. అయిదారు ఈనెలంండును 

కొనవాలముగలదు రెండుకెపుల నున్నగ నుండును = 

ఫ్రప్పమంజరి-కంకి. ఏక'లింగపుప్పములు? కొన్ని ఆడ కంకులలో 6 

కొన్ని పువ్ప్చములును గలవు, ఆడుతీోెలు పోతు తీగలుజేలువేలుగ ౯ గూడ 
గలవు, 

_ శుష్పకోళముా లేదు 

దళవలయము._ లేదు, 



శీ61 

మిరియపు మొకోర-. 

కంకిపె కొన్ని పాలుసులవ౦టి చేటికలు మాతమున్న వి- వాని 

ధ్యశే మిగిలిన పుష్ప భాగములుంశును. | శ్ర్రీ శప్పయువన్గనున్ను. కమటిశే 
లన్నియు (గలసి గన్నెనలె "సేర్పడియున్న వి. 

వుగకంకి కింజల్యుములు- మూడు కాగడాలు ఫాట్టైనును లావాను 

నున్న బి. 

అండ కోశము కో” న్ని టియందు గౌ యుం డ్రినట్లు ౯ గవయికునుం 

మలీకిె న్ని టియందు నదియు లేదు. 
| 
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ఆంయుకంక్ లంజల రము లు--కోొ న్ని శుష్ప: ములందు మాకేయు రెంక్ష 

వ్ంబ య్కంముఅ న్ని) నో న్ని (యందు భుప్యో డెతిణ్చు సు లేక గొశులెన్షని 
l 

టి (యం ద 
ళో కే ళ్ న! ళ్ ఖ్ a నీ 

యున్న గం యును టను గ జాగ యులు మమా సుం కండ శాయ 

ఈకుటుం జబ మునందు గుల్మములును గుబురు మొక్కలు 

ను గలవు. ఆకులు ఒంటరి చేరికగానై నన, అభిముఖ చేరికగా 

నైనను, కిరణ(పనసారముగ్నానై ననుండును. కొన్నిటికి. గణుపు 

ఫుచ్చుములు గలవు నమా౨చలము ఫృస్పుములు చిన్నవి, మి 

నున పుప మ్బములు ఏకలింగపుప్పములును గలవు. పుష్పకోశ 

ముగాని దభవలయముగాని లేదు. కి కింజల్మ.ములు నెండు మొన 

లు ఆణువజకు నుండును, “రూకుగాన్సి అంతరు నెక్కువగాని 

'స్రీపముబుండును. కొన్నిటిలో నవికలసియున్నవి. కొన్ని 
టిలో విడివిడిగా స యున్నవి, 

మిరియుములు మలబారు బేశమున౦ జే యెక్కువగా 

బండు చు న్న వి. వ రను నా) మే ,నరుచే మునులను. తీయ 

గలు సాోకుటకు Me: కులంగా నుందు బెరడుగల చెటను ను చాతు 

మంచిది, తింబుదుగాం బవస చెస్టైను “సాటి వానిపై సీ గెలు 

పాికింతుకు, ఈబీ బంకు సీసువిస్తారమక్క-ర తదు. మూ డీం 

సపకు( గాయలుకాయ నారంభించును. ఏ డేంజ్ఞవటికు "బాగు 

గం కాయును. తరువాత మక మముగాంయ ద్యోపోవుట శా 



మిరియపుకటుం బరు 868 

రంభించును గాన నాదీంగెలను దీసివేసి కొత వానిని (బౌ 

కించెదరు. లలోని ప కాయలు రంగువూరుట నారంభింపC 

గనే కాయలను గోసివేసి ఎండలో. బెట్టుదురు. మిరియము 

లలోను నరెండుమూడురక ములున్నవిం కొన్ని పెద్దవి, కొన్ని చి 

న్నవిం కొన్ని ఎక్కు-వనొక్కు_లు నొక్కులుగా నుండును . 

కొందరు మరపకాయలకు బదులుగా మిరియములనే 

వాదుకొందురు. మిరియములువాల అనుపొనములలో నుప 

యాగించుచున్నారు, మిరియపుపొడియు వంటికిమం చిది చిర 

కాలమునుండి వమునేశమునుండి మిరియములువాల మెగు 

తొమలపాకులు చిరకాలమునుండి మన బేశములో. 

బలుభాగ ములందు. 7) రుచేయు చున్నారు, త వులసాకుల 

లోను మూడు నాల్హురక ములు న్నవి. ఒరిస్సాపాంత ముల An 

గాకుతోో చేసికొను తాంబూలములకు. బ)త్యేకముగ నొక 

విభమగు ఆకుగలదు, అదిజీడిగందడి ఆకారముగనుండును. మి 

క్కిలి దట్టముగను, ముదురురంగుగను గారముగను నుండును, 

శావులపాకులను దీలెముక్కలు నాటియ పెంచుదురు. రెం 

చ్లేండ తీగలముక్క_లను ెండుమూరలో. ఎంతో, గోసి 

రెండుమూడు కణుపులు భూమిలో. బాతి, మిగిలినతీంగవై 
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ఈతాకులనై నను చేనినై నను గప్పి నీరుభోయుదురు. ఈశీం 

గెల నతిశ9ద్గతోం జూదుచుండ వలయును, ఇవిపా9కుటకుం 

గొన్నిచోట్ల అవిశ ములగచెళ్టనము బెంచెదరు, కొన్నిచోట్ల. 

బోక చెట్టులమిోంద నే పా9కని చ్చెదరు, తొమలపాకులరసము 

నెపధములలో. గూడ వాడుదురు. తామలపాకులపంటవల 

న నెకరముసకు రెండుసంవత్సరములలో రు 300 మొదలు 

569 వణకు రావచ్చును. 

విప్పలితీంగెలు మన బేశముళో6 బలుభాగ ములందు. 

జరుగును, వీనియాకులు పెద్దవి. పుష్పములలో యః పురు 

ష్క, భేదముగలదు, ఇవిపెరుసటకు సారవంతమైనవియు ఎ 

త్రుగానున్నట్టియు, మెజుకనేలలుగావలయును, వీనికి భూమి 

లో గొంత దూరముపా)కి యచ్చట. బై కివచ్చు కొమ్ములు 

ఆవు. వీనినిదీసి పాతి సెరుచేయుదురు. వేరులను ఎండ బెట్టి 

న కాయలను బెపధములలొ వాడుదురు, 

చలవమిరియముల తీంగను మన దేశమున కన్యదేశ. 

ములనుండి తెచ్చిరి. దానినక్కడక్కొ-డం చెంచు చున్నారు, 

చలవమిరియములను తాంబూలమునందును అ హథములందు 

ను వాడుదురు, 
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జా వికుటుంబము 

జాజీ"చెట్లు ముప్పది నలుబది యశణుగు లెత్సు పెరుగును. ఇది పీకిలింగ 

వృక్ష యు 

ఆకులు-.ఒ ంటరినేరిక, లఖుపత ములు చిన్న ఏ. సమాంచలము 'సమ 

గోభాకారము- విషమశేఖిపతము, ఆకు బిరుసుగా నుండును- కొనవాలము 

గలదు. 

పున్బ మంజరి మగ పుష్పములు గెలలు. ఏక లింగ పుష్పములు చిన్నవి 

అ'సంపూర్ణము- (త్రీసస్పమొక కణుప్రుస౦దున నొకటియెం పతిప్రశ్యువద్ద 

ఇద టిక౫ లను - 

ఖమ యయ భాయ ఎలా ప్రురుషప్పుప్పము 

భుష్బని గోళ్ల ము సంయు కము ని చిన్నత మెలు, నీచము 

కింబల్క-ములు---తో "మ్మ్హది మొదలు పం డెంండునజక్రు అన్ని యుగల 

సేయున్నవి. పుఫ్పాడితిత్తులు రెంశుగదు ల- 

పుష్ప నికోళ ము-=_ పెదా నివలె నుండును- 

అండకోళ ముచ్చము ఒక టియే ఆ్ర్రీపక్ళము, అండము ఒకటి 

గంజకు కీ పుచ్చుముగ లదు, కీలము లేదు కీ లాగ ము లురెంశు. 

ఇదియొక చిన్నకుటుంబము, దీనిలో చిన్నచిన్న మొ 

క్క_.లు లేవు, ఆకులు ఒంటరిచేరిక, సమాంచలము చిన్నఏక 
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లింగ వువ్పములు, అండా శయమునందొకగదియు నందొక 

జాజి చెట్టు ఒండ్వు మట్టినేం గో ఛచ్రానుగల జరుగును 

పనికి నినుక నేలలు పనికిరావు. నీత ల_పదేశములునుగూడ వు, 

గింజలను బాతిన నే మొక్క_లుమొలచునుం ఈచిన్న మొక్క 

లకనుదినము నీరుబొయుచుండ వలెను. అవి శెండుమూడడు 

గులతు పెరిగి న తరువాత (దీసి 25, ఏ0 అడుగులదూరములోం 

ఇశాతవలెను. వీనికంతగా నెండతగులనీ యకూడదు. తటుచు 

గాసీరు బోయుచుండ వలెను. చెట్టు సెద్దవె పున్చీంచుటకా 

రంభింపగాన్నె అవి ఆడ చట్టో పోతు ఇెట్లా తెలిసికొని పదిపం 

డెడు ఆడ చెట్లు కొకమగ చెట్టు చోప్పుననుంచి మిగిలిన మ 

గ చెట్లను గొట్ట వేయవచ్చును. పీనినుండి పుప్పాడి ఆడ చెట్లను 

సులభముగా శజేరుటకీమగ చెట్లను గాలివచ్చెడు మార్దమం 

దుంచ వలెను, ఏడవ యేడునుండియు గాయలు కాయుట కా 

రంభించి ఏబదిఏండ్ల వణకు: కాయు చుండును, ఒకొ-క చెట్టు 

నుండి బాగుగ కాయలు గాచుచుండినపుడు 200 కాయలవ 

అరకు వచ్చును. 

కాయలు రాలగనే ఏటి తొక్క-వలచి నిపష్పుపెం బె 

ట్లికొంచము వెచ్చ బెట్టుదురు. తటుబాత పురుగులు బట్టకుం 

డవానిని కొంచెము సున్నముతో రాశదరు, 
భా 
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కాయల తెచర్డమె జా పతి"). దీనినొలవగ నే ఎండ 

లో ౬ బెట్టుదుకు, | 

జాజి కాయలనుండియు జాపతి)నుండియుగూడ చము 

రుదీసి దానిని సుంగధ దువ్వ ములలో వాడుచున్నారు, దిని 

ని మనము తటుచు౫ తొంబూలమునం౦దు వాడుచున్నాము, 

ఏనిని నెషధములలో గూడ వాడుచున్నారు, 

దాల్చిన కుటుంబము 

డాల్బినచెట్టు మనదేళములో చనెక్కు_నగాలేశ్ర, 

ఆకు లు ఒంటరి చేరిక, కణుపు పుచ్చములు లేవు ఆండాకారము 

దట్ట్రము గాను బిరుసు -గానుండును. రోమములు లేవు మూడుపెద్దయీనెలు గ 

లవ్రు- కొనగుండోము. ఆకులకు సువాసన గలను, 

ఖుస్సమంజరిక ణుఫు నందు లందు డ్ మధ్యారంభ మంజరులగు నమ్మ 

శిలలు, ఇవి ఆకులకంకు పొడుగు గానున్న వి- వాని మిద వోవమువలుగలవు- 

మిభున ప్రస్సములును _్రీశువ్పములును గలవు. _్రుసుస్పములు "పెద్దవి 

శ్రున్ననిచోళము----సరియుక్త ము. 5 తమ్మెలుగలవు. ఇవి కొంచెము 

మ్ పన స వి. హాచ్చుతగ్లన సముముగసేయున్న 

క్రింజల్క_ములు-రి. తొమ్మిదికి తక్కు-వకూడ గ లుగుచుండును ఒకో 

వరుడి గొడ్డుకింజల్క_ములు కూడగలవు- మూడననరుస వానిలో గశింధికణ 
Gs 

ములున్న వి- పుప్పోడితిత్తులు నాలుగుగదులు- 
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అండ కోళము-.ఆ ౦ంకాళశయము ఉ చృము ఒక గది- ప్రప్పని చోళము 

లో వదుగుగానుండును= కీలము అలణశాళయము చివరను 6 డియేనచ్చు చున్నది. 

ఈకుటుంబపు ముక్క-ల యాకులు సువాసన వేయు 

ను. ఆకులలో గంధి కణములుగలవు, అవి ఒంటరి చేరికగా 

నున్నవి. వానికి, కణుపు పుచ్చములు లేవు. పుష్ప మంజరు 

లు కణుపు నందులందుండి మధ్యారంభ మంజరులుగావచ్చు 

చున్నవి. కించల్క-ములు రెండువబాడు వరుసలుగానుండు ను, 

వానిలోగొన్నిటి మొదట గింథి కణములుగలవు, అండా 

భయముక గడి, 

దాల్సినచెట్లను మన దేశములో సంత శ )ద్ధతో బెం 

కుట లేదు. అవిపడమటి కనుములమిో:ద బెరుగుచున్నవి, సా 

ఛారణముగ నన్ని నేలలందును బెరుగ గలవుకాని, మంచి నేల 

లుకానిచో ఇక్క- బాగుండదు. ఈచెట్లు కొమ్మలను పాతినగా 

ని గింజలను బాతినకాని మొలచును, ఆరేడడుగుల దూరము 

న గోతులుతీసి వానిలో నాలుగ చేసి 'కాయలనుచాతుదురు, 

ముక్క-లు "బాగుగ నెదిగిన సిమ్మ్రు వానినిగుణించి మనమం. 

త జాగత పుచ్చుకొన నక్కా-జ లేదు. వానిచుట్టునుండు చె 

త మొక్కలను బెటీకి వై చినం జాలును. కొంత యొత్తుఎడి 

గిన పిమటవాని చిగు శ్లనునోసి చేయుదురు, అశేంగ్లెదిగిన 
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పిమ్మట బెరకును గొయ్యవచ్చును, మా”నునకు చుట్టుణా 

క రెండువై వులనే గోయుదురు, కోయుట వర్ష కాలములో 

నయ్యెనా బెరడు సులభముగ వచ్చును బెరడునుగోసినత 

రువాత నొక చెక్కమిాంద నొకదానిని జేర్టి గట్టిగా బిగిం 

చిక ట్టి ఒక దినముంచశెదరు. మబునాడు ఆచెక్క-లపై నున్న 

పొరను గతితో గీసివై చి వానిని నీడలోనే యార బెట్టుదు 

కో. దానినే ముక్క-లుగాయగోసి అమ్మ 'దెచ్చుచున్నారు. 

దాల్చ్సినఅరకు? ఆకులనుండియు వృళ్లనుండియుగూడ 

చేయుదురు. చెక్క-ను వేళ్ల నుగూడ నౌహధములలో 'వాడుడు 

రు, దాల్చిన చెక్కసుగంధ ద్రవ్యముల లో నొక టి, 

ఈచెట్లలోం జాలరక ములుగలవు, 

_ తాళసప(తి కొండలమిోంద బాగుగ లబెరుగును, తోం 

టలలో దీనిని తటుచుగౌ, పనస, పోక చెట్లతోం గలపి సెం 

చుదురు, విశేహవర్ష ము వెంటనే తీక్షణమగునెండ, ఇట్లు ఒక 

* దానివెనుక నొకటియున్నచో నివిబాగుగంబెరుగును, వర్షము 

క. సర్వదాగుజీయు చున్న యెడల సువాసన తగ్గును. ఏనివిత్త 

నములు పాతిన 5 వండ్లకు మొక్కలను దీసి దూరదూరము: 

గచాతుదురు. కొన్నిచోట్ల చిన్న మొక్కా అడు గెత్తుగా నున్న 

24 
- 
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చ్వుడేదీసి చేటుచోటం బాతుదురు, ఇవిపదేండ్రకు ఫలితమున 

శు వచ్చును, 

వర్ష ములును చేక, ఎండ అక్కు-వుగను లేనప్పుడే ఆ 

కులను గోయుట నారంభింతురు, లేత చెట్ల కేశేటం గోయు 

నురుగాని ముదురువాని యాకులు రెండేసి ఏండ్ల కొక మాే 
ఫోయుచుందురు. ఇట్లు చెట్టునకు నూతుసంవత్స రములున 

చ్చువజణకును గోయవచ్చును. 

దీనిఆకులను గొందటు వంటలో నుపషమోగించెదరు, 

కరక్క్యాయలతో. గలవి రంగువేయుటలో వాడుదురు. మట 

యునెవధములలో వొడుదురు, 

ఆగరుశు టుం బన్ను 

అగరుచెట్టు కొండ లమో (దం జెరుగును- 'లేయొమ్మ్మాలమౌందం అట్టున౦ 

టి నోనుములు గలవు- 

ఆకులు ఒంటరి చేరిక- అ్మసుపతములు బఫ్లైిపాకారము- ౫1|| 2133" 

భిపమరే ఖపత9మ- సమాంచలము కొన బాలముగలదు- 

పుస్పమరిజరి= రెమ్మ? త్తి. తెలుభ్రు- ఏకలింగష్చస్పృ నులు 

శవుస్పనిచోళ కః---సంయు క ముం 5 తసమ్ముఆ అల్గుకొని యుండు 

భు- నీతము- 
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క్రింజల్కు_ మాల 18 కాండలు మిక్కి-లిపొట్టి వి పుప్పోడితిత్సులు సె 

డత గానుండును * కంజల్క-యు లకు బైన క పొల సులుగలమవ్చ- 

ఫుస్పనిచోళ ము-.....పిదానివతెనేయుండును- 

అండాకయము అండ కోశ యు-ారిచ్చ కు ఆండుగదులు= కీలము మా 

క్క్తలి పాటైై- గింజలు పేలాడుదుండును-_ 

ఈకుటుంబపు 'చెట్లువిస్తారము శీతల ేశములలో౯ 

బెరుగును. ఆకులు ఒంటరి చేరిగా నైనను, అభిముఖ చేరికగా 

నె ననుండును. లభుపత ములు. సమాంచలము. పుహ్పనిచో 

శమేగలదు. వకలింగ పువ్నములు. అండాశయము గదిలో 

నొక్కొ-క గింజయే యుండును, | 

అ౫రుచెట్టు కాలీజ్ర దేశ పాగ్గింతములం గొండలమిాం 

ద సాధారణముగ నణువది యడుగుల యొుతుెపెరుగును, జా 

ని మాోనుయొక్క- (కె కై వారము 5 ము 8 అడుగుల వణకు 

గుండును. ఇజునదేండ్లవృ క్రమైన పిదప అగరు కొబకుదానిని 

నలుక వచ్చు నందురుగాని కొందబు మంచి యగ లేబదిసం 

వత్సరములలోపున చాడందురు. ఎన్నిసంవత్సరములు (నరికి 
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యురిచినను) నజుకక యుంచినను నన్ని చెట్లు యందున గరు 

లభించదు. కొన్ని చెట్టయందు మాత ము మా)నులోను గా 

మ్ముంయందును ముక్క- ముక్క-లవలె నగ గేర్చుడును, ఏశార 

ణములవల్ల నిగీర్బడుచున్నదో శొలియ వచ్చుటలేదు. మతి 

యు నేచెట్టునందేర్చ్పడినది నశికిన గాని తెలియదు. అగరులే 

ని చెట్టంత నుపయూాగ కారులుగాను. కలపకు సువాసనయు౦ 

డక తేలిక గానుండును. (౫రువకు మంచిపరిపుళము గలదు, 

పన్నీరువలె దీనిని శుభకార్యము లందు పూగింతుము, దీని 

తోడనే అగరు న నత్తులను 'చీయుదురు, "కొని గిగరపరివుళ ద J 

వ్యములతో. నాడ వగలు బేసి వానినే అనరు వత్తులనియ 

ముట్టనున్నారు. సాఫారణముగా సంగ క్ట యందుండు అగరు 

నూసెయు నిజముగా నగరునుండిపేస న'బీయని నమ్ముటకువీ 

లుేదు, అగరును కొంద జోపధనముల యందుంగూాడ ని 

జూగిం-దు చున్నారు, 

కొగితములు చేయక స్తూరస్టము అగరు జెరడులను 

బలుచగం జీల్సి వానిమిోాందం గొంద 89 వా) సెడు వారు 

శాగితములు వచ్చినకొంత కాలమునణకు 6 గూడ మంగ 3 వే. 

తృలగు 'బా)హ్మాణులు యోగులును యంత) శాలలందుం. 
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జేసిన కాగితము లంటరాదని ఈబెరడు చీలికలమో:దనే 

వాయుచువచ్చిరి. 

మంచి గంధము కుటుంబము 

మం-చచిగంధఫు చెట్టు 

ఈకుటుంబములో. జెట్లు గుబురు మొక్కలును గ 

లవు. అకులు ఒంటరిచేరిక గానై నను; అభిముఖ జరికగానై. 



974 వృక్ష శౌ న్రుము 

ననుండును, నమాంచలము క ణుపుపుచ్చములుండవు, ఈ నిల్చు 

"పెద్దవిగావు, కొన్నిటిఆకులు చిన్నవిగాంబొలుసులవలెనే యుం 

డును కొన్నిటికి లేనేలేవు, పువ్వులు చిన్నవి. ఆకుపచ్చ 
గానుండును. సరాళము పుష్పనిచోళము కొన్నిటిలో ఉచ్చ 

ముగను కొన్నిటిలో సీచముగనున్నగి మిధున ఫుష్నము 

లు ఏకలింగ పుష్పములుగూడ. గలుగుచున్నమవి, పుష్పని 

చోళపు తమ్మెల చివరనన్నని ముల్లువంటి దొకటి గలదు, 

కింజల్క-ములు 9-6. పుష్పనివచోళము నంటికొని దానిత మ్మె 

లకదురుగానుండును. పుష్పుడితిత్తులు రెండుగదులు. అండా 

యములో నండములు శెంగో మూడో వేేలాడు చుండును, 

కాయ కొన్నిటిలో లో పెంకు శాయ. వముతికొన్నిటిళలోం బగు 

లనియెండు కయ, 

మంచి గంధపు చెట్లు విస్తారముగా బడ మటికనుమల 

మిా(దను, కూర్చువద్దను బరుగుచున్నవి. ఇవిచె బ్లనను గొంత 
(Sen 

గొంతవజకుం బరాన్న భుక్కులు గానున్నవి. ఏనివేపలు 

వ్యావించి యితర వృతముల వేరులలో (జొచ్చి అవిసంపాదిం 

చినయాహారమును తస్క_రించుచున్నవి. మం చిగంధపుటాకు 

లు నిడివి చౌక పాకారము పువ్వులు చిన్నవి, మొదటం బ 

చ్చగానుండి తరువాత నూదాగ నగును. ఆకులకుగాని, వు 
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వ్వులకుగాని చెట్టు 'బెరడునకుగాని సువాసన లేదు. మాను 

మధ్యమ న్న దారువునేశే గలదు, ఈచందన ములో శీ)చండ 

నము, వీత చందనము. రక చందనము మొదలగు ఛీదములు 

న్నవని అనుచున్నారు. మొదటి రెండును ఈ చెట్టుయొక్క-మం 

చిరకము, చెక్టరకములేగాని రక చందనము దీనిదిగాదు. ఈ 

రక చందనము తోడ నే చందనపు బొమ్ముుువే యుడురు. 

ఈ చెట్టు చిక్కుడు కుటుంబములోనిది. మంచి గంధపుచెట్టు 

ఎక్కు-వగా దక్షిణ దేశము నందుండినను చమురు దీయుటలతే 

దు. మంచిగంభపు నూనే, అయాధ్యవద్దను, పీందూస్థాన 

మందలి మటికొన్ని పట్టణములలోను చేయుచున్నారు. మం 

చి గంధపు చెక్కును పొడిగొట్లి రెండుదినములు నీళ్ళలో 

నాననిచ్చి బట్టిపట్టుదురు. నూనెయు నీళ్ళతో గలసి యావిరి 

యె - రెండును జల్లారి నీ శ్లవిరాందడ నూనెచేలుచుండును, తరువా 

త దీనిని వేటువేజు విధథముంపరి శుభిముచేసెదప. ఒక్కొ 

క్క_-ప్పుడు మస్మియంత యు. బోవుటకు నొక సంవత్సరము 

వణకు నానూనెను అశు యుంచెదరు, 

మంచి గంధము నెషధములలోం. గూడ వాడుదురు, 

ఇ దిముఖ్యమా పరిమళ ద వ్యములలో నొకటి, బొట్టు పెట్టు 

కొనుటకు దీనిను పయోగింతుము, గారవముసూచించుట కై 



సంధము "రాయుంచుందురు. వివాహాది శుభ కార్యము లలో నీ 

షోక్క ను వాడుదురు. 

ఆముదపు కుటుంబము, 

అముడప్రుచెట్టు 21.5 అడుగుల ఎతుపంప్యిం “బప గును, క స్మ ఎట 

ప్ర కాండము. గల్కము- కొయ్యనం(% దాగువుబ్దు, 'బే(త కొమ్మల 

మోందచను దొడినులమో దను తేల్లని Ey ణ్ ని సదా?'ము గలదు, అది బనేగా 

మ్మృలను ఎండకు "ండిపోరుంద ల గాపొడును, 

(Ae. 2 ం౧టురి "చెరి క్ట ॥ అృసపన నము. స్కో గి గానున్నస్సుడు గానిని 
fh 

జో గ. J సక్ + క అలాల Mn గప్పుచు 2 కంపు వున సములుగలన్న సస రియముత ( దోతీమిచేరుసోటపీని క 

ఉస)? ల జత్ర9ిమామో (ద గ రింధి కళ యులు గలను, తడమ ప త్రము 

యొక. అంచుతోం జీరక కొలను నుభ్యగాకలియు చున్నది. తాళప 

శని శురిని 7, ఓ ఛమ్మెలున్న ని, త్రము! Cw CT (ఎంిపఫస్పపందుగల 
తంల లీ ళీ భగ్న 

(7 జ ౪ a ' శ్, కొసనన్నము, బహుకాస్ట్రకము, 'జండు:ంస్పుల నున్న గానుండును, 
కటు 

స్రస్బనుంజరి కమ్మల. నీకలింగ సృహ్బ ములు. [గ కొమ్మామి ద నే 
ల టే ల ఇ ల ళో , స శ ఫా కలలో 4 % ప్రీ వ్రు ప్రణ యులు గల, సింగి ముటడంగు సమయమున (య్ పుష్పము 

లం. ెపెఫొగ మనం రును ఫుస్ప ములు, 
టల 

స్ర్రభుష ప్రస ము: 

సుప్పకోళము. (పుస్పనివోళము 3-5 రకపశ్ర9ము అాక్షదాని 
సోకి శాకుచుంగును. 

దళనలయము, జేదు. 
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కింజల- ములు, అసంఖ్య ములు. కాండలు కాఖోపణాకలు నున్నటి. 

ఫుప్పొడి తితులు గుండము 
అలాల 

అండ కోళము-ా లేదు. 

స్రీ ౦ప్రుస్సము. 

సుష్మ కోళ ము ఠ్వరగా రాలిపోవును, నీచము. సంయుక్త ము. 

దగనలయయము. లేదు, 

కీంజల్యా- ములు .లేవు 

ఆందకోేశ ము. అండాశయము ఉచ్చము. 8 గదులు. క్రీలములు 8+ 

ఒకొగ్రాకటిలిక. కొనభాగమందు రెండుగా చీలియున్నది ఒకొగ్రాకగదిలో 

నొకొఫం-కగింబ, అది గదికష్ట్యృయొకృ-లోపలమూలను ఆ శయించియున్న ది 

కాయబపాూ విదాళణ ఫలము. గింజపార మికి-లి గట్టిగానుండు నుం విత్త 

నములకు వీజపుచ్చుము, గలదు. విత్త నములో అంకుర చృదనము గలదు. 

“జీల య. సిరి: "సేీలలయయు సిరి తోటలలోం ఇరుగు దిన్న మొక గా. గ 

"అము 1-2 అడుగులయత్తు “జృయగును. పికాండము ఉండముగొను ను 

న్నాను నుండును, 

అభలు. ఒంటరిచేరిక, లఘుపత్రిము. చిన్నది. తొడిమలేదు. సమ 

గీళాకారము. సమాంచలము, సిషమౌీఖు పతిము, నున్న గానుండు. కొన 

గుండము, 

ఫుస్పమంజరి. కణుపు సండులందు ఒకటో, అండో పురుష ఫుష్పము 

శ గల్లీ గ) Crs గ ఉను, ఒకసీ 9) ఫు సము లదు, 
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ఫుష్పకోళము. రతకపతములు 8. నీచము. 

దళవలయము:=_ లేదు, 

కింజలగాములు, కి కాడలుకలసి ఒకటిగా చేర్పడియున్నవి, 

స్త్రీ గ ప్రప్పము. 

. ఫుస్పకోశము. రకుపితములు క నీచము, 

దళ్ వలయము: లేదు. 

కింజలగ్రాా-ములు:= లేవు, 

అండకోళము. అండాళయము ఉచ్చము, శి గదులు రెండే సిగింజలు 

ఫలము బహు విడారణఫలము, కీలము 8 చీలికలు. 

క్రొండాముదము 

కొంజడాముదము 8-6 అడుగుల వణకుం బెరుగును. కొమ్మలు గుడ) 

ము. లేంగొమ్మలమోద 6 మెత్తని యుకవినము,ఏ పొడిగలదు. 

ఆకులు, ఒంటరిచేరిక. కణుపు ఫుచ్చములులేవు. అండాకారము. ల 

ఘుపత)ము, కొన్నిటికి తమ్మెలుండును. 8 పెద్ద ఈ ఇెలుగలవు. కొడ్డినతో 

మములున్నవి. అంచున నిడుపాటి అంపపుపండ్లుగలవు. 

ఫుష్పమంజరి. కణుపు సందులందుండి యొకగల, 

పురుష పుహ్పము. 

పుష్పక్రోశము. రఠక్రొపత)ములు, 5, నీచము 

దళవలయము:= లేదు. 

క్రింజల్యా ములు, ఆసంఖ్యములు. విడివిడిగా నుండును. వీనిచుట్టును 
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నుధుకోశ్రము గలదు. పుప్పొడి తిత్తుల గదులుపెన విడిగానుండును. 
ఆండకోళము'!- లేదు, 

స్త్రీగీప్రవ్పము. 

ఫుష్పకోళము సంయుక్షము, 5 దంతములు. నీచము. దీనియందును 
మధుకోళము గలదు. 

దళవలము!= లేదు, 

కింజల్యా- ములు: లేవు, 



380 వృ ర లె (హా ము, 

అండకోళ ము, అంజాశయముడాచ్చుము. తి గదులు, ఒకొ[ాక్ గింజ 

శీ బళ్చుచ ముగ లదు. కాయబ'హాు విచారుణఫలము. 
గొట్టి 

ఈకుటుంబపు మొక్యాలలో నాకులు ఒంటరిచేరిక, ల 

యఘు పత ములు, పువుషలు చిన్నవి. ఏకలిం౫గ పుష్పుములు, 

అండకోశము నందు సాధారణముగ ల గదులు. 'వేేలాడువి 

తులు, ఈకుటుం బమును, అంజా శేయము యొక్క-గదులయాం 

దు నెక్కొ_క గింబకలదో, ౭04సి యో, పుష్పము లందా 

క్షణ పతములు గలనోళే వ్ కింజల్క-ము లెన్ని గలవో, 

కాయ ఎండుకాయయోా, లో పెంకు కండకాయయో?' ఈ 

యంశము లను బట్టి జాతులుగను తెగలుగను విభకించి 

యు న్నారు. 

ఆముదపు "మొక్క-లలోనే రెండు ము డు రకములు 

గలవు; కొన్ని మూడడుగు లేం జపగును గాని మటికొన్ని 

6, 7, అడుగులవజకుం గూడ బెరుగును. అవినల్ల రాగిడి 

నేలలోగాని, ఇసుక నేలలోగాని 'బాగుగం 'చెళుగనేరవు. 

నిని వరిమొదలగువాని వేలగట్లమిదం గాని, పిత్యేకమ గా 

వానినే పొలములలోగాని వేయుదురు, విగ సములు జెల్లినపి 

దప రెండు ను +గు వగ్గములు కురిసిన" చో యొక్కలు ఏ యు 

గాంబెరుగును, 7, 8, నె నలలలోనే పంటకు వచ్చును. సాధారణ 
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ముగ6 గాయలు పగులబోవు నప్పుడు రోసెదరు.. ఒకచేళవవి 

పగులకున్న యడల వానినినోసి, ఎండో బెట్టి రోకళ్ళతో 6 

గొట్టుదురు; చేదా రెండు మూడు దినములొక గోతిత్రోం 

బాలి పెట్టిన పిద పవానిని నలుగగొట్టుదురు. 

దినిగింజలనుండి ఆముదమును నాలబ్లువిధ ముల. దీయు 

చున్నారు. కొందణీగింజలనొక సంచిలో. బోసి రోకండ్లవం 

టే వానివుథ్యంబెట్ట వానిని (మణుల సహాయమున) దగ్గరగా 

నొక్కు-చున్నారు, కొందణట్లు నొక్కు-టకుం బూర మొక రా 

త్రి) గింజలను నీళ్ళలో నాన బె క్రైదరు. మటణికొందటు గింజ 

లను వేయించి పొడుము గొట్రి ఈ పొడుమును నాలిగిం 

తల నీళ్ళలో బోసి ముగ “పెట్టుదురు. ఆముదము సీ 

ళృక ౦కు లేలికగుటవే సీళ్ళమిా౭దం డేలుచుండును. అట్లుతే 

లు దానిని మతియొక పాత లోని కోడ్చుచుందురు. వేయిం 

చుటకు బదులు సళ్ళతో గాచిఎండ బెట్టుట మజియొకప 

దతి. ఈప ద్ధతులన్నియు వుజలు లేని చోట్లగలవుకాని యం 

ల) సాహా య్యమున నాముదము చేయుట యేముఖ్య పద్ధతి. 

దాదాపు ఇజువది సంవత్సరముల వెనుక వణకు నా 

ముదమునక మ్మాక ము ఎక్కు. వగానుండేడిది. అందరునుదీ పము 



లకు దీనినే నుపయోగిం చెడివారు. దీనిద్ పము ప్రకాశము 

గా నేయుండును; కాని కిరసనాయిలు దీనికం"కు చౌకయగుట 

మేతను, అముదము చిక్క_గానుండి గాజుదీపముల కనుకూ 

లీంపకొ యుండుటచేతను దీనిని మానినాము, ఇప్పుడునుగొం 

దతు కొొందటు కిరసనాయిలుపొాగ అనారోగ్యమని యెంచి 

పడక గదులందు నాముదపు దీపములనేం బెట్టుకొనుచున్నా 

లు, చంటిపిల్ల లకు6 బెన్పైడు నాముదము "వేయించిన గింజల 

నుండిగాని, ఉడకబెట్టిన గింజలనుండిగాని తీసినచమురు, ప 

చ్చి ఆముదము కంటు నిబెక్కువ యారోగ్యము. ఆముదము 

వుంచి విరోచనకారి. ముజలు తు ప్వుపట్టకుండ దీనిని రా 

యుచుందురు, 

అముదపు తేలకపిండిని పశువులకు నేయుదురుశాని 

యది అంతమంచిది కాదందురు. అడిభాగుగమండును గాన 

వంటచెరుకుగా నుపయోగించు చున్నారు. ఇ దిచెఖుకుతోట 
లకు మిక్కిలి బలము చేయును, 

అముదపుటాకులు పశువులు తినిన పా లక్కు. వనిచ్చును 

ఆముదమువితులు నాడ వున దేకమునుండిత రబేళము 

లక6 'జాల ఎగువుతి యగుచున్నవి, 
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కొండాముదము. కొండలమూంద విరివిగా. బెటుసనుం 

కాయలు ఆముదపు కాయలవలెనే యుండును, దీనిగిం 

జల చమురు విరేచన కారి. 

ఉచ్చి ఉసిరిక సాగుచేయు మెట్ట నేలలందుం జెరుగు 

ను. పురుష పుష్పములకు. దొడివులేదు. కాని శశ్ర్రీపుష్పము 

లకుగలదు. ఆకులు, పువ్వులు కాయలుకూడ మూత వ్యా 

ధులంజాపధ ములుగ నుపయోగించును. ఆకులను మజ్జిగలో 

నానవేసి దీనితో శరీరము రుద్దుకొనిన యెడల చిడుముపో 

వును. 

నేలఉసిరియు సాగుచేయుచోట్లనే జెరుగును. కూపధ 

ములందు దీనివేళ్లు పయో గ పడును, తెల్ల ఉసిరక నేలయుసిరి 

కవల నుండును. దీనియాడుపువుషలలోం గొన్ని గొడ్డుపువ్వు 

తీగాని కాయలుగాయవు. 

ఎజ్జజసిరక కొమ్ములు ఎజ్జగానుండును, దీనిని పశువు 

బురినును. 

రవనల బర కాడ సముద్ర సీరములనుండును. సంవ 

తరము బాడపునం బుమ్బీంచునుః కొమ్మల చు భాగమున 
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శ్రీ పుష్పములు, అడుడంఫాగమున పురుషు పుమ్చములు 

గలవు. 

నలపుకుగుడు రికీ. కాలువబ వారలను వంకల 

మో౭ందను నుండును, దీనిపున్సంలు బెల గానుండును. 
. య. 

ఎజ్జపురుగుడు సెక్కు_చోట గలదు. ఇది పద్ద మొక్క 

దీని పంజ్లైళ్లుగా నుండును. 

'పిద్దటిసీరి, రాచణసిరియు, ఆడ పులందును తోటలం 

దును బెరుగుచున్నని, సుద్దయుసిరియన్న మునకు సారవముగ 

లదు తోటలలో నొకముక్క- యుండినా, తోట నొవన మై 

నట్టు భావింతుము, థ్రీ రాగి దాషదనాడు దీనికొమ్మ్యు నొక 

జానింబెచ్చి పూజచేతుము. "పిద్దణసికి కాయలతో పచ్చడి 

సెట్టి నిలవయుంచుదుము రాచయుసిరి కాయలతోడను వ 

చ్చడ్, పులుసు చే సికొందుము, రాచఉసిరియాకలందొక విశేవ 

ముగలదు, సాఫారణముగ నన్నియాకులు మొదలునుండి "పె 

రుగుచు. త్వరలోనే “పెద్దది యిక "పరుగుట మానును; కాని 

శాచయుసిరి యాకులు (మిశ్రమ పత్రములు చిట యాకు 

చేయుచు నే యుండును, సెద్దయుసిరి కాయలు, ఇట్టుబెరడుల 

ఆకులును చర శ్రములు బాధ జేయుట యందు'బనికి వచ్చును 
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మూ5%్క-ండ అన్నిచోబ్లు బెరుగును, దానిపువుషలగూ 

తులంచ ము గానుండుట చే తోటలంను సెంతురు 

జయపాల ముక్క యాకునకు చెకువాసనగలదు. 

'తెల్లచెు అడవులలోను తేమచోట్ల నుండును, కొ 

మ్మ నటుకగానె తెల్లని పాలుగారును. ఈపాలత్రో రబ్బరు 

వేయవచ్చును. కలప పెళ్తైలు చేయుటకు బనికివచ్చును గా 

ని పెళ్టులంత గట్టి గానుండవు. దీనియందు తర్షరగా నంటుకొని 

మండెడు గుణముగలదు కాన నగ్టిపుల్లలు వేయుటకు వీలుగా 

నుండును 

జముడు చెట్టు చెట్టంతయు నాకుపచ్చగానే యుండు 

నుం ఆకులున్న గ్లో గనుపీంపవుగాని, దూరదూరముగ సన్నని 

యాకులు గలవు ఇవియుత్వరగా రాలిపోవును, ఆకులుండిన 

యెడల నాకులుద్వార సీరుబోనుచుండును గనుక నీరుస మృద్ధి 

X దొరకని-దోట్ల పెరుగు చెట్లకు నాకులు చిన్నవిగానుండుట 

యో, లేకుండుటయో తటస్థించును. ఆకులు తేన ప్పుడు, నా 

నిపనియు కొమ్మ్యలే చేయవలసి యుండును గనుక, చెట్లకావ 

శక మె సాధారణము నాకులందుండు ఆకుపచ్చని పదార్థ 

ము దీనికొమ్ముల యండేగలుగు చున్నది. దీనిపాలనుండి యు 

రబ్బరు చేయవచ్చును. కొన్నిచోట్ల, కాకులను చంపుటకు దీ 
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నిపాలతోనన్న ముకలవి పెట్టుదురు. పుండ్లకుగాని కంటికిగా 

ని ఈపాలు దగిలినా బాధ పెట్టును, 

బొమ్ముజెముడు. సాథారణముగ కంచెలుగ6 బెరుగు 

నాగ జెముడుకాదు, ఆకులు లేక, దళసరిగను వెడల్పుగను, ఆకు 

పచ్చగనునుండు కొమ్మ లుం డుట చే నాగజెముడు వలెనేయుం 

డును. కాని ఇవి రెండును వేరువేరు కుటుంబముల లోనివి, 

శిఖండి మొక్క-కాడ, బొమ్ముజెముడువలెనే యుం 

డును. రెండిటి పుష్పృములందును దీనిపుష్పముల యం 

దొక్క- విశేషము గలదు. మనకు చూడగనె పువుష్ణవ లెన ౫ 

పడునది యొక పువ్వుగాదు, అదిపువ్వుల గుత్తి, దానిలోప 

అనెన్నోో పువ్వులు గలవు, ఈవువ్వు నందలి కేకులు తామర 

గన్నేరు పువ్వులందలి శేకులవంటివికావు. (విచేటికలు) ఇవి. 

యుశేకులుగానిచో నికశేకులు లేవే, ఇదియెట్లు పూణగు త్తి 

యగునని సంచేహము గలుగవచ్చునా, వీనిళోపల పెక్కు 
కింజల్క- ములును కొన్నిటి మధ్యనొక యండ క్రో శ మునుగల 

దు. ఒకొక కింజల్క_ము ,ఒకొ_క అండకోకమేు, యొక్క... 

క పువ్వు. పుష్సమునకు (పథానాంగములు కింజల్క_ము అండ 

వోళశములేగాని పతములుగావు, ఆముదపు పువుర్ణనందు (వు 

వృకోశము) ఈముఖ్యాంగములను గాపాడుకుట పత ములు 
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ను కింజల్క_-ముతో, అండకోనమో మాక 9ముగలదు, దీని 

యందీ పత ములు కూడ లేకుండ బోయెను ఇట్టిది నిర్ధారణ 

చేయు కెట్లనిన కింజల్క_ములనుజూ చినసు బోధకముకొలల 

చు పీనికాడలు నరాసరిగ లేవు, మధ్యనొక క ణపు గలదు, 

కేణువు దగీరకు వానిని సులభముగ  విరువ వచ్చును, 

కణుపు వరకును పుష్పమునకుండెడు కాడ, _పెదికింజల్క-ము 

చుక్క కాడ, ఈకణపు వద్దనే పత ములు ఉఇరుగవలసిన ది 

గాని పెరుగ లేదు, ఈవిధమున నే ప్ర్రీవుప్పృముకూడ గలదు, 

సిందదూరము చెట్లు మనటబేశములో పలుదావుల. 

రుగుచున్ననవి. వానికాయల నుండిరంగు తీయుదురు, కాయల 

మోంద రోముములవంటి వీయున్నవి, పీనియం బే రంగు పదార్థ 

ముగలదు, కాననివి రాలిపోవువరకు కాయలను వోతులతోడ 

రాజెదరు, తేడా, ఒకసంచిలోబోసి కొకైదరు, ఈపాడుము 

ను కాయ ముక్కలు లేకుండ బాగుచేసి రంగుగ నుపయో 

గింతురు. ఈరంగు తజ చుగాం బట్టుబట్టల కే చేయుచుందురు 

"పెంటంగ చెట్టు కొండ లమో 6దఈ బెద్దదిగాం జరుగును 

పీనిపువ్వులు ఆకుపచ్చగానుండును. (అండాశయము) కాయ 

లో రెండు గదులేగలపు, ఒక్కొక గదిలో శెండేసి గింజలుం 

చునుం 



శి88 వృతశౌ(స్రు ము, 

కహొజవమూాను చెట్టుకూడ 6 సొండ లమోం౭ద జెద్దగాణా 

రుగును దీనిపువ్వులందును బెంటింగి పువ్వులందువ లె. బచ్చని 

శేకులు గలవు. దీనికలప గట్టిగ నే యుండును. ఆకులు పశువు 

లులినును, 

డొంకిబూర గాలువల గట్రమిోంద డొంకల ఠరూంద. 

బా 9కుచుండును, 

నేపాళము 'పెక్కుచోట్లం జిన్న మొక్కు గాం 'బెరుగు 

చున్నది. దీనిగింలనుండి తీ ము చమురు వినేచనములగట కు 

ను డోకులు వచ్చుటకును, చర్మవ్యాధులకును బనిక్ వచ్చు 

ను, కాని గింజలనే తినినచోం బాాణహానియువాటిల్లును. కొ 

న్ని చోట్ల దీని యాకులను పట్టుఫురుగులకు నాహారముగం 

'బెట్టుచున్నారు, 

పనన కుటుంబము, 

పనసబెట్లను చాలనోట్ల-నే పెరు చేయు చున్నారు. 

అకులు. ఒంటనేరిక్క తొడిమగలదు కణుప్రు పుచ్చములున్నవి. లగు 

పత్రములు, అధళ్శిర అండాకారము. సమాంచలము, విషమఖపత్ళము, జీ 

తిము బిరుసుగా నుండును. శిరోదంతి ఆకులను తు౦పి నపొలు 
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పప్ప మంజరి, ను మొదటిభాగము మొంద మిక్కిలి చిన్న కొమ్మల 

నుండి కంకులు పుట్టుచున్నవి, ఏకలింగ పుష్ప ములు, మగ్గప్రున్రష్ణలకంకీ మి 

కి లిచిన్నుదె, 

మగ కంకి. 

పుస్పని చొళము. శెండు శేకులు మాత)మె యున్నవి, మంచిరంగు 

గాని వాననగాని లేదు 

కింజల్య- ములు, ఒకటియే కాడలావుగ నున్నది. ఫుప్పాడి తిత్తి ₹0 

చుగదులుం గలది. 

అడుకంకి. నుగకంకి కం కుగుండ9)ముగా నున్నది. 

స్రస్పనిచోళ్లము. సంయుక్న ము. గొట్టమువ లెనున్నది, గొట్టముమూ, 

తఈసన్న ముగా నున్నది, 

ఆండకోళము. అండాళయము ఒకగది, ఓకఅండము గలడు. కీ 

లముపికొ-గాను కొంచెము పొగుగాను నున్నది. కీలాగోములానే. 

పండు ఒకపుస్ప మువల్లనే ఏర్పడుటలేదు. కంకిమోంద నున్న పుస 

మ ౭న్నియు గలసి ఒకపండు అగుచున్న వి. ఒకొొా-క పుష్పము తొనలపి) 

క-నుం'డెడు సీచును పుష్పము లేగాని అవిగొడ్డులెయున్నవి. తేతకాయనుల 

గోసిన పొలవచ్చును, 

మటి చెటు 
అ-ట 

మళ్హీవెట్టు మనదేళములోం బలు తావులందుల జెరుగుచున్నది, దీనికీ 

ఊడలు దిగివిశాలముగ వ్యాపించును. దీనికొమ్ములలోను బాలుగలవు 
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ఆకులు, ఒంటరి చేరిక, లభఘుపతములు, తొడిమ పెద్దది, కణుపు ప్ర 

చృములుగలవు, అంజశాకారము, సమాంచలము, దట్టముగాను విరుముూగానం 

నుండును, 

ఫుష్పమంజరి మజ్టేచెట్టునకుం బువ్వులు లేవనుకొను చున్నారుగాని, 

ఆకులవడ్డ కాయలవ లె నగువీంచునవి పుష్పము లే, ఒకకాయనలెనగు పించు 

నది ఒకష్టస్పముగాని, ఒకకాయగాదు, పననకంకి మోందనున్న ను దానిలో 

నుచాల ఫుసష్పములున్నవి. ఈసంగతి లేంతవానిని తుంపి చూచిన “తెలి 

యంగలదు. వృంతము కాడనలె నుండక గండ ౪మొ బంతినలెనె పుష్పముల 

నన్నిటిని నావరించుచున్నది ; ఒకగాచోట మాతి)మొక రంధ9ముగలదు. 

ఈరంధ9ము యొద్దకాడల వంటివికొన్ని గలవు, అవిగొడ్డులెన పుష్ప ములవ* 

పురుష పుష్సములును సీ 9పుస్ప్సృములును అడు/సగా నున్న ని. ఇవిమి కి ల 

చిన్న వి, 

పురుపపుమ్బు ము, 

పుష్పునిచోళ ము, కింజల్యాములు వీని చేకులకిదురు గా నున్నవి, గాన 

నిది పుష్పకోళము, రతుకపత్విములు నాలుగు, ఇ 

కింజలగ్రాములు ఒకటో శెండోయుండును. పుప్పొడి తిత్తులు కెండు 

గదులు- 

సీ ఏఫ్రప్పములలో “రెండు రకములున్న వి. కొన్నిటికాడ (ఊ పవృంత 

ము) పొడుగుగను కీలము పొట్టిగను నున్నది. కొన్నిటికాండ పొట్టిగను కీల 
ము పొడుగుగను నున్నది. 

ఆండకోశము ఒకగది అండము ఒకటి, కీలాగరిములావు. 
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ఈపఫు వ్వులలో గర్భాధానము. చిక)యగ జరుగుచున్న డి. కాయవం 
జిదాని మి6ందనొక రంధ్యముం కుటం జూచితిమికడా?! ఆరంభిమచద్యార 
చిన్న చిన్న పురుగులు గుడ్లు పెట్టు కొనుటకు వచ్చును. అవిపొట్టికిలయమున్న్యు 
అండాళయములోే "నేగుడ్లు పెట్టును, ఆగ్యిడ్డు పెరగ పెద్దవై పురుగులై సెకె 

శీరి పోవునపుడు వానిచే హూములక్రు, కంబు బప్రస్రాములు తగులుచున్నవి, పఫుప్మాా 

డి వానిళరీరము మొందరాలు చున్నది. ఈప్రరుగులు మజీయొక దానిలో 

బఫవేసించునపుడు వీనిపెనున్న పుప్పొడి కీలానిముల సెయణడుచున్నది. 

ఈశేతిని చిన్నచిన్న పురుగుల హాయమున గర్భధారణ పొందుచున్నవి. 

ఇదియొక సెద్దకుటుంబము, దీనిలో6 బెద్ద వృతుము 

లు గుబురుమొక్క_లు, గుల్మ్ట్రములు గూడ గలవు, ఆకులు 

ఒంటరి చేరిక, వానికి కణుపుపుచ్చములున్నవి, కొన్ని చెట్ల 

లో, కొమట్రుందును, ఆకులందును బౌలుగలవు. పువ్వులు 

చిన్నవి. ఏకలింగములు ; ఏకలింగవృక్షములుగూడ గల 

వుం పుష్పనిచోళ ముమాత మున్నది. కింజల్య-ములు సాధా 

రణముగ పుష్పనిచోళపు త మ్మెలన్నియుండి వాని కెదురుగా 

నుండును. అండాశయములో నొక గదిగలదు. చెట్లయం 

దు పాలుగలవో, లేవో, ఏకలింగపుప్పుములు వేటువేజు చె 

ట్రమాందనున్నవో, కింజల్క-ములు మొగ్గలోవంగియున్నవో, 

తిన్నగ నేయున్నవో మొదలగు నంశములను బట్టి ఈరకు టుంబ 

మును జూకులుగను తెగలుగను విభజిం చియున్నారు. కొంద 

అలు శా(స్ర్రుజ్ఞులు ఈకుటుంబము మూడు నాలుగు వేజువేజు 

కుటుంబములు గా విడగొట్టియు న్నారు, 



పనస పండ్లు రుచిగానుండును గావున మన బే శములో 

చాలచోట్లనే చెట్లను జెంచుచున్నారు. పనసతోటలకంతవి 

శేవముగ పాటుబడ నవసరము లేదు, ఈౌట్టనుండి జిగురు 

కూడ వచ్చును. దీనిపాలు జిగురుగా నుండుటచే వానినిద్రీసి 

వీష్టలనుబప్టుకొనుటకు నుపయోగింతును. దీనకలపయు బా 

గుగనే యుండును, చిన్న పడవలు, తలుపులు, ద్యార బంధము 

లు మొదలగునవి వేయుటకు బనికివచ్చును, దీని రంపపుపొ 

ట్రును నీళ్ళతో కాచి పచ్చనిరంగు చేయుదురు. ఆకులు జే 

ళ్ళుకూడ నెపధములలో నుపయోగించును. 

గంజాయి. చెట్టు చిన్న మొక్క. దానినుండి నారయు 

గింజలనుండి సూడొయు, గంజూయి, భొంగు వచ్చుచు ్నవిగాన 

సీమొక్క_లను వై రుచేయు చున్నారు. ఇవమూడువేల అడుగుల 

యెొక్తులోపున గాని, ఏడు వేలఅడుగులయుత్తు ప సగానివగల్ల లే 

స్తం ఈ మొక్కం-లుహూందూ స్థాన మునం చే (పరగుచున్నవి, వీనికి 

సారవంత మగునేలలును విస్తారము ఎరువునుగావ లయును, విత్తు 

లుజల్లీ న అయిదారు నెలలకు పదిపం డెండడుగు అతు పరుగును 

గంజాయి కావ లెనన్న లేత కాయలను ఆకులను చేతులతో శా 

చీవచ్చెడు జిగురు పదార్లమును 'బాగుచేన రు. నారకె ఎదిగి 
నమొక్క_లను గోసి కట్టలుకట్టి ఒక డిన మెండ లో, బెక్టుడురు 
వీనిని గోయుటలో మగు కర లన్కు ఇరువది ముప్పది 
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9 ఆడుకొమ్మ, పోతుకొన్కు, వీని పుష్పృములు, 
a 

ంబాయి ఇటు 

చినములు ముందుగా గోయునమురు. ఆడ ముక్క-లను వాని 

కశాయలలోని గింజలుపూతి౯గ నెదుగక పూర్వమే కోయుదు 

ఈ, గింజలు పూతిః గ నెదిగిన యడల మంచినారశాదు. 
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"వెలగమొక్కాలు తర్రరగ పెద్దవగునుగాపున ఆడ మొక్క-లె 

దుగువరకు నుండని చ్చిన వానివార పాడగును. 

గంజాయిగింజలను కొందణుతిందురు. _వీనియందును 
మతు కలుగంచేయు గుణముగలదు. ఈగింజలను నూనితీసిన 

తరువాత తేలకపిండిగ పశువులకు బెట్టుటమంచిదందురు, 

అంగళ్ళయందు భంగు అని అమ్మ్మునది ఎండిన గం 

జాయి ఆకులపొడి. గంజూయికోొఅ కే ఈమొక్యలను సేద్యము 

చేసినప్పుడు విత నములను మొదట మళ్ళలోం జల్లి కొంచ 

మెత్తు యెదిగినతరువాత, పెంటవేసి దున్నిన పొలములో 
మొక్క-లనునాటి:వే ముదు. అవి వుప్పింపం బోవుచుండగనే 

మగమొక్క-లను బెరికి వేయుదురు. వీనిని బెరికివేయుటవే, పు 
ప్పొడి లేక్ ఆడ మొక్క-లు కాయలుగాయ వు. లేతకొమ్మ 
లమోా(దనున్నరోముములదాషర నొకరసము నవించి చిక్క. 
బడును ఈమొక్క-లమోదనున్న మ దురాకులను కూడ (తుం 
వీదై_చి మొక్క-లుకోసి కట్టలుగట్టి కాలి క్రింద బెట్టి తొ9క్కు_ 
దురు దానిచే లేంతొకులు, పువుగలు మొగ్గలు కోలసి ముడ్ద 
వలె నగును, 

గంజాయి ఆకును చిలుములలో బెట్టి హుక్కా పొగా 
కు మొదలగునవి తా9ిగసనళ్లు తా7గదరు. భంగును వేడినీ 
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ళ్ళలోం గలవి వడక ల్ల అందులో, పాలు, పంచదార, సలక 

ఫొడి "మొదలగునప్ వేసి పుచ్చుకొందురు. దీనిని మితముగ 

బుచ్చుకొనిన యెడల నంతహోని వాటిలదు, 
ఇట 

౫ంజాయి నందటును సేద్యము సేయకూడదు, చేయుట 

కు గవర్న మెంటువారి యనువుతి పొందవలయును, దీనిల మై 

కమువల్ల చాల రాంబడిగలదుం 

మల్లీ చెట్లనుండి రె0డవరకము రబ్బరువచ్చును గాని 

ముంచిరక ము రాదు. వుజ్టిపాలను నొప్పులకు కీళ్ళనొప్పులకు ను 

పయోగింతురు, ఆకులను గూడ కాచి పట్టు వేయుదురు, జె 

రడు కషాయము అతిమూత ఏముడబ్బునకు మంచిదనుచు 

న్నారు. దీనికలప ఫొయిలోనికిత ప్ప మ రెందులకు నుపయో 

గించుట లేదు, జాగ )తగకోసి తగుకాలము నీళ్ళలోనాననిచ్చి 

ఎండ నిచ్చిన యెడల దీనితోడను 'పెశులు;, తలుపులు చేయవ 

చ్చును. దీని ఊాడలను బెద్ద వానిని వాక్కిన థెరామేకులుగా 

బనికివ-చచ్చును. లక_పురుగు దీనియాకులను దినిబ్ర)తుకంగల 

దు. పశువులును ఏనుంగలును తేంతకొవ్యలను ఆకులను 

దినునుఎ 

రావిచెట్టు కూడ చాలపెద్ద చెట్టు. పక్షులు దీనికాయ 

లను డిని ఇతర 'ఇట్లమాంద డీనిగిం జలను బడనై. చుటచే వా 

ని మిా౬దములక'లెత్సు చుండును. ఈ చెటు మనకును బాద్గుల 
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కును పవిత్ర మైన చే.ఇదియు వేంప చెట్టును దగ్గిరద్య్వరగా మొల 
చుచో పఏ్ని శెండింటికిని వివాహముచేయుచున్నారు. రావిశో 

నుండీ పొాలువచ్చి చిక్క బడి ఒక గట్టిపదార్థ మగును, ఈ 3 

టునుండి బి ంరుగూడ వచ్చుచున్నది, ఈ':గిరును గులనగల 
ఉం ౧౧ 

లోపల ెటుచుందుగు. దీనిజెరడునుండి తీసిన నారతో కొ 
(so) 

న్నిచోట్ల కాగితములను జేయుచున్నారు. ఇది తోళ్ళుచాగు 
చేయుటలో గూడ పనికివచ్చును. నీళ్ళలో వేసి మలుగనిచ్చి 

న యెడల నీటికి కొంచె మెరువురంగువచ్చువ, వేరును పటి 

కనీళ్ళలో కాచిన యెడల ఒకవిధమగు ఊడారంగువచ్చుసు, 

కలప పొయిలోనికిమాత ము పనిక్రివచ్చుచు న్నది. దీని ఆకు 

ల్కు కాయలు, జెరడుకూడ నొిపభమురో వాడుచున్నారు, 

అతి చెట్టు యెత్తుగానె జెరుగునుగాని మా నువంక' 

రణటింకరగానుండును. _వరగ్గకాలములో దీనియూాకులు. రాలి 

పోవును. దీనివచ్చి కాయలను పంశ్లను గూడ తిందురు, దీని 

నుండి వచ్చు? గురును పిట్టలను బట్టుకొనుటకు నుప యోగిం చె 

దరు, కలప పొయిలోనికిని నూతి చటములకును బనికి 

వచ్చును. 

రబ్బరు ఇట్లనుండియేవచ్చును. చెట్లలో నున్నపాలు 
చిక్క-బడి, పరిశుద్ధ ముచేయంబడిన నదిరబ్బరగును. పాలనుం 



డి రబ్బరు వంటివే మటి రెండు పదాధ౯ములుకూడ నిచ్చును. 

ఈపొలు ఒకజాతి చెట్బలోనే కాక చాలవానిలో గలవు, ఆము 

దము, గన్నేరు, జి లేడు పనసకుటుంబములలో పొలున్న 

ముక్క-౪నుండ రబ్బరు తీయవచ్చును, 

పనసకుటుంబములో విస్తారము రబ్బరు నిచ్చెడు ఒక 

చెట్టు గలదు. దీనికి తెలుగుసేరేమియు దొరకలేదు గావున 

దీనినె రబ్బరు చెట్టు అందము, 
c చి 

రబ్బరు చెట్టుకు మజ్జి చెట్టువలె 'పెద్దవృ తుము, దీనికిని 

ఊడలుదిగును. ఆకులు అండా కారముగానై నను; నిడివిచాక 

పాకారముగానె న నుండును. దీనిపండ్లను వశ్ష్నలు దిని చె 
యె యం 

ట్లమాంద నే రెట్ట చేయుటచే గింజలు చెట్ట్లమోా౭దనే ముళచదు 

చున్నవి. అవిసపెద్దనైై ఊడలుభూమిలో నాటుకొనిస తరు 

వాత అది బేనిపెంబెరగనో ఆచెట్టుచచ్చిపోపుచు న్నది. 

ఈచెట్లను బై రుశేయుటకు వేసవికాలమందు కాసిన 

కాౌయలగింజలు మంచిని. వీత్తనముల కై రొయలనుబోగు 

చేసి, అవిపాడు కాకుండ బొగ్దుపొడితో కలపి ఎండ బెట్టుదు 

రు. వవషజాకాలములో కాయలను దివి ఆముక్క-లను మళ్ళ 

లో జల్లుదురు, సుమారు మూాడు నెలలలో మొలక లెత్తును, 



"లేంత మొలకలు రెండుమూడులం గుళము లెక పెరుగ గ నేనా 

నిని దీసి మరియొక వాడిలో బాతుదురు, అచ్చట రెండుమూ 

డడుగులెత్తు బెరుగంగ నే దీసి చెట్టనుబాత వలసినచోట దూర 

దూరముగ నాతుదుకు, లేత మొలకలకు నెండదగులనీయ 

కుండ గాపాడుచుండ వలెను, మజీయు మళ్లు మిక్కిలి తేమ, 

గాశాని ఎండిపోయిగాని యుండకూడదు, ఈ చెట్లను కొమ్మ 

లునాటి గూడ "పెంచవచ్చును చెట్లకు పదునాలుగు నం 

వత్సరములువచ్చి నప్పటినుండి రబ్బరుకై వానినిగీయ 

వచ్చును. వెట్లుమోంద ఎనిమిదిచోట్ల నట వాలు నాట్లు సె 

ట్టుదురు,. ఈనాట్లు మిక్కిలి లోతుగనుండకూడదు, పొలు బె. 

రడునకు దగ్వరగానే యుండును, నాట్లు పెట్టుటకును వుంచి 

సాధ నములు! లవు, (పతి నాటుకి9ందను ఒక కుండను గ 

ట్టుదురు, పాలు ఈకుండలోనికిదిగును, ఒక్దినమాకుండ చెట్టు 

మీాందనున్నపినప దానిని దీసి అందులోని పాలను శు(భపర 
చి కొంచెము పటికనీళ్ళను జల్లుదురు పాలుచిక్కబడి ర 

బృరగును, 

ఈరబ్బరుచెట్లు వినారముగ హిమాలయా పరత ము 

ల పాోోంతములసు అస్సాముదే శములోను గలవు, రబ్బరుతో, 

బశ్ళచకములు, బంతులు మొదలగు నెన్నియో సాధనము 
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లు చేయుచున్నారు. రబ్బరు మనబేశములో గూడ కొంచె 
మో గొప్పయో దొరకుచుండినను దానితో మనశకేమిచే 
యుటకును చేంత కాకున్నదిః 

జువ్వి చెట్టు కూడ చాల పెద్ద చెట్టు దినియాకుల తొ 

డీవులు పొడుగుగానుండును. దీని ను బాలుగలపు, 

ఎబ్రజువిఏ ఆకుల దొడిమలు పెివి, లేంతకొ మ్ములు 
ర్ి రు 

మిక్కి. లి నున్నగా నుండును, 

రిరువుణి చటును నొండలమిా6ద బెకుగ పెద చెటు 
ళం |) డు ది ఈ 

దీనికిని ఊడలుగలవు గాని, అవిపెద్దవికావు, 

పుత ఏజీవియుం గొండలమిోా6ద6 బెకుగును. దీని యా 

కంలకొొన వంకరగను సన్నముగను నున్నది, 

తెల ల్ల 'భరిణెక చెట్టుకరాడ కొండ పదేశములందే పరు 

గును. (మాను పొట్టియాకులు శీతాఫలప్పుఆకులవలె కొమ్మ 

ఠం శెండునై ంపులనేయుండును. 

గజినిమ్మూచెట్టు, మిక్కిలి పెద్దదిగాదుం దీనిపండ్లను 

తిందురు, “ముగకంకులను కూళతవండు కొందురు, ఈ చెట్టులో 

ను బాలుగలవు, | 
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అరటికు టుంబ ము, 

అరటిచెట్టు ప)కాండము భూమిలోపల సే కాని పెనలేదు మనము 

మానను కొనునది మికగ్రాలి దృిగ్గము గాను దట్రముగాను నున్న యాకుల 

తొడిమ లొకదానినొకటి చుట్టుకొనుటచే సూడు చున్నది, భూఃమెభోేప్పు 

నున్న ప9కాండము మూలవసహాము గుల్మము. 

అకులు. మిగులంజద్దవి. కణుపు పుచ్చములు౨డన్సు, నిడివి చాక్రపొ 

కారము. లఘ ఘుపత్త9ము. సమాంచలము సమ చేఖుపత9ము. మట్ర్రయా యాకు మై 

దలగువానియందున్నట్లు వీనియందు నంచు చుట్టు ఈ-నెలులేవుం అందుచే 
"సీ గాలికి చిరిగిపోవును. ఆకులు రెండునె (ప్రల నున్న గానుండును. 

ప్రహ్పమంజరి, ఒక్షజెట్టు జకమా చే సుష్పెంచును, 

ఫుస్పించుటకే వృంతము సెకిప చ్చును. అదియేజంట. 'ెమ్మళంకి. 

పువ్వులు మిగుల 'బెద్దవగు చేటెకలనందుల శెండుకెండు నయనలుశా 

నున్నవి. ఫుష్పములకు నుపవృంఠములు లేవు, కింగ చేటీకల సందును న్ని, 
తుఫన్పములు. మధ్య చేటికలసందుల నున్నటి. మిసునవుస్సు ములు. వెన 
న్ని ఫురుషఫుస్ప ములు. 

పుష్ప నిచోళము. 5 దంతములుగల నొక గొట్టమున్నడి. దీనికొక వె 
ఫున నిలువునం జీలికగలదు. రతకజతతిములు కి అకర్హణపత్రములు 2 గలసి 
యీాగొట్ట మైనదని యూహింపవచ్చును. ఈగొట్టము నక లోపలిజై 6న్రన విడి 
శానొకయాకర ర ణపత్రోముగలదు. నానికి రంగంతానాటీదు ఉచ్చము. 

 కంజల్యములు. 5 విడిగానున్న యాక' ర్లణపత్ళము బీ నొనరింప్తంబడీ 
యున్నవి. దీనికెదురుగ నొకళింజలగామును లేదు, వుప్పాడితి తులు బెడల్ఫు 
గా నున్నని, ల 
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ర్స వున్వు ల, కీంజల్యాములు, అండకోళ్ల ము, | 
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అండకోళము, అండాశయము నీచము. 8 గదులు కండకాయ, అడ 

వికాయలందు. దప్ప గింజలులేవు. కీలమునన్నము అడుగున రో మములతోోం 

కూడి లావుగనున్నది. కీలాగ9ము-పీలి 6 తమ్మెలుగనున్నది. 

మెబతా మరం 
యు 

మెట్టతామర ఫవీందూదేశమునందంతటను 'బెరుగుచున్నది. 

. పికాండము. మూలనపహము. 

ఆకులు. లభుపత9ము ఒంటరిచేరిక అండా కారము కణుపు ప్రచ్చ ములు 

లేను సమశేఖపత)ము శెండు'నై (ప్రల నున్న గానుండును కొననన్న ము, 

శ్రష్పుమంజరి. కంకి. కంకిమోంద నంగళ మంగుభముదూరమున కం 

జేసి పువ్వులుగలవు వీనిదగ్ధగ మూడేసి చేటికలుగలవు, 

ఫుష్పకోళము. త్రి రక్షకపత)ములు ఉచ్చము ఎండిపోయినను గాయ 

చంటిపెట్టుకొని యుండును . 

దళవలయము. అక ర్గణపతములు 8 రక్షకపత్ళములకం "మెం బెద్దవి 
గాను “నికురూనరంగుగూను నున్న మి ఎజ్ర్రని రేళులన్ని యు నాకర్షణవతి 

ములుగాను, 

కింజలగ్రాములు. దళవజయముల్రో పట నాకర్షణపత్య)ముల బంటివి నా 

లు ైదుకలవు, ఇవియే ప్రహ్పృమున కందముచెచ్చుచున్నవి. వీనిలో నన్నిటీ 
కం కును లోపలగానున్న దానిమోంద వధ్య-శగానొక పుప్పాడీతి తి గలదు, దీ 
నిలో నొకగదిమాత్ఫ్ళోమేకలదు. మిగిలిన కింజల్క-ములు గొడ్డుఅ యాకర్ణణ 
భత్భ)ముల నలె నూరినలి, 
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అండకోశము. అండాశయము 8 గదులు నీచము కౌయబహు విదా 

రుణఫలము, కీలము పల్బగాను కీలాగ)ము వెడల్బుగాను నున్నవి, 

_కచ్చూర రముమొక్క- వి హిందూ దేళశములోకెల్ల బంగాళెబేశవముం చె 

పకాండము. లశునము. భూమిమోంద నిజమెన పకాండము లేదు. 

ఆకులు. లఘుపత్ళోము కణుపు పుచ్చుములు లేను, తొడిమగలదు బల్లై 

పొకారము నమాంచలము 'సమనేఖ్టపతము క్రిందివై పున విరునుగానున్న 

దోనుములుగలను, కొనసన్న్నము వేసవికాలమం చాకులెండి రాలిపో వును 

ఫుస్పుమంజరి. కంకి, వేసవి కాలమం చాకు లెండిపోయినపుడు బయలు 

జగడలును, గులాబిరంగు. 

ప్రస్సకోళము* సంయుక్ళ ము 8 దంతములుగలవు, ఉచ్చము. 

దళవలయము.. అడుగున గొట్టమువ లెను న్నది. కంఠములావుగా నుం 

డును, ఆక రణపతములును, ఆకర్షణ పత)ములుగమారిన కింజల్క-ములును 

గలసి విడల్బగు ఇండంచుల గరాటివలె శనవి, దీనిపెయంచులో నిడివి కా 

కముగనున్న చెట్బని తమ్ములు తిను ఆకరణపతగ ములు. 

కిం జల్కు-ములు. ఆగరాటి యొక- సనుప్రపచ్చగానున్న కి తమ్మె 

పు కింజలగ్రాములు వీనిలో లోపలగానున్నతమ్మె యెక్కువ పాడుగాను 

న్నది. పైనున్న శండుతమ్మెలకు మధ్య కింజలప్రాపు కాండ గలదు, ఫు 

స్పాడిరిత్సి త్రీ శెండుగదులున్న్నవి, గ దులకింగనుండి చిన్ననాలములు గలవు 
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అతండకోళశము. అంజాళయు నచ సంయుకాండారో ము తగదు 

లు ఒకొట్రాకగదిలోం జూ ఆయండ ములుగంను, 

+ శి తో hy © జీ నీలమునన్న ముగా చారమునతెనున్న ది. కలాగ) ము మాడు తమ్మె 
జో 1 ఇ ఉట "ష్య శ ఛ్ ఖో or ములుగం. బీలియున న పత్రి మ్మెమన్టు నొక సన్నని ర ంగ)ము 

గలదు, 

ఈకుటుంబపు చెట్టులో సోన్ను యు గుల్మము లే, ప్ నితో 

మిక్కి వి ఎటుగాయ సారుగునది అనటి' చం సాఇారణము ౫ 

సీలిప్రకాండ ములు మూలవపహాములు, అండఫోథము నచ 

ము. శె గదులు గలను. కింజిల్క.ములీకుటుంబములో మూడు 

నిథములుగనున్నని. అరటిచెట్టునందునలెం గొన్నిటియందు 

ర, 6, కింజల్క.ములు గలవు, మజకొన్నిటథియందు 'మట్టతా 

మరలో నట్లు కిం జబ్క_ములన్నియు నాక ణ పతే ఏములవలె 

మారి పుప్పొడి తిగి యొక్క ఒనగది మొత ము మిగులు 

చున్నది. అల్హము క చర్చూరము "మొదలగు కొన్నిటియందు 

“ఎండుగదులు గల యొకపుప్పొడి లి) గలదు. ఈ ఫోదములను 

బట్టి అరటి కుటుంబ ముప పకుటుం బములుగా విభంపం బి 

డినది, | 

అరటిచెట్టు మ మ న దేథశమునం'దెట్ట యెడల స్ 6, వెబయ 

“డుగుల యొఠ్తుపి చేశములందు. గూడం జరుగుచున్నవి, వీనీ 
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లో బొంతయరటి, కొమ్మురటి, చెక్క_ర'కేళి, అమృతపాణి, ఎ 

జ్రఅరట మొదలగు పెక్కురకములుగలను, ఈరక ములన్ని 

యు నొకయడవిరకమునుండి, 'సేద్యభేదమువలన గలిగిన విం 

సేద్యము చేయు రకములు దుంపలమూలమున నే వ్యాపింప 

బడుచున్నవి. వాని పండ్డయందు వితులు లేవు. బొంత 

యరటి దాదాపుగా నన్ని నేలలందును బెరుగునుకాని మిగిలి 

న రకములు పెరుగవు. వీనికి సారవంతమగు నేలలుగా 

వలయును. కొన. గొంత గాం దోటలు వేయునపుడు చెటు 

వులోం బెడ్డం దీసి తోటలలో చేసెదరు. మజియు సీలిరొట్ల 

ను బేడను నెబువుగావేయు-వో. దోటలకు బలముకలుగునుః 

అరటిచెట్లను దోటలలోనే గాక చేల౫ట్లమోంద కరూడం చౌ 

తుదురు, చిన్న చెట్లను బౌతిన యొక సంవత్సరమునకు గా 

పుకు వచ్చును, ఇలనుండి కొన్ని కాయలు దిగినసిదప మిగిలి 

న పుష్పములను నోస్ చేయుటమం చిది. అట్లువేసినచో నా 

హారపచార్థములా కాయలే సమృద్ధిగా. బోవును, 
కాన నవి 

కిరసముగా నుండక బాగుగ నుండును. అదిగాక చివరపు 

పస్పములనుంచినను లాభముతేదు. అవి పురుపపుస్పములు 

గానం గాయలుకాయవు. అరటిచెట్టు పుమ్చీంచియున్నప్పుడు 

చానినాశయించి చుట్టునున్న చిన్న చిన్నమొక్క-లను దీసివే 

యుటమం చిది,  కాయలుపండిన పిదప నరటిచెట్లను ని! 
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చేసెదరు. నూరుచెట్లను బె రుచేయుటకుసుమూరు 18 రూపా 
యలు ఖర్పుగును గాని ధరబోగుగానున్నయడల 100, 150 
రూపాయిల వజకు రావచ్చును. - 

అరటిపండ్లు మిక్కిలి రుచియైనవి, ఇవి మామిడిపండ్లు 

పనసవండ్లువలెం గొన్ని బుతువులంచే కాక ఎల్ల ప్పుడును దొ 
రకును, బొంత యరటికాయలు కూరకే వాగుండును,అరటి 

గెల చివరనుంకు పువ్వును గ'ాడ( గార  వండుకొను 

చున్నాము కొందజు అరటికాయలను బలుచగా ము 

క్కలుగోసి ఎండంబెట్టి పొడిచేసి నిల్వయుంచుకొనెదరు. ఈ 
వొడుమును గూడ బీయ్యపువిండి, జొన్నపిండి వలెనే వాడు 

దురు, అరటి స్తంభముల నేనుగులు తిన్న వో వానికి బలము 

గలుగును, దుంపలను ఆవులకు బెట్టికిమా య వెక్కునపాలి 

చచ్చును. సృంభములందముగా నుండుటచే వివాజోదిశుభకా 

ర్యములందు. బందిళ్ళకు పినినిగట్టుచున్నారు, 

అరటిచెట్ల యుపయోగము పండ్లను దినుట్క ఆకుల 
లో భుజించుటయీ గాదు, వానినుండి విలువైన నారయు 
దొరకుచున్నది. నారకు. నొండపి చేశములందుం బెరుగు జ 
ట్లు శ్వేప్రము. నారదీయుటకు 6 జెట్లు పుమ్చీంపయబోపవుచుండ 
గా నజీకి వేసి స ంభములను' దొప్పలుగా విడదీసి, మూడేసి 
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అంగుళముల వెడల్పున నిలువున జీల్సెదరు. అచీలికలను 
నొకనున్నని బల్లకును నొకగ తి కిని మధ్యం బెట్టిలాగదరూం 

ఆట్లులాగుటవలన నాచీలికలలోని నీరును మెత్త నిపదార్థము 

ను బోయి నారమాత ము మిగులును. దీనినే ఎండబెశుడ 

రు. ఈనారతో. జాలకాలమునుండి ప్టములు, కాగిత ములు 

చాపలు చేయుచున్నారు గాని ఈ మధ్యబట్టలుకూడ నేయు 

చున్నారు, | 

'లేంత యాకులు కాలిపుంజ్లు పడినచోట వేయుచో బా 

ధతగ్టును, అరటిచేరు, ప కాండ మును రక సంబంధ ములగ 

కొన్ని జబ్బులకు మంచివి, 

కచ్చూరముమొక్క- ఒక బంగాళాదేశమునందేకాక 

చీనామొదలగు నేపియాఖండ మందలి ఇతర దేశములలో 

గూడ బెరుగుచున్నదిం అదివేసవి కాలమందు. బుమ్బీంచును. 

దీనివేళ్ళను, ముక్క_లుగా. గోసి ఎండ బెట్టుదురు, ఇ వియే. X 

చ్చూరములు, వీనికిమంచిపరిమెళముగలదు. పీనినిపొడుము 

చేసి పచ్చాకుతోల గలపి కొబ్బరి నూనెలో వేయుదురు, 

పసుపు ముక్క-లను తబుచుగా వంగ, కంద మొదల 

గు నితర-పెరులతోం గాని విడిగా గాని వేయుదురు, పొలము 
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లో నంతయు. బసుపునేవేసిన మొడలం దిరిగి మూడేండ్ల వజ్ర 
కు నచ్చోట( బసుప్పువేయరు. వరియో రాసలో పండిం 
తురు. వర్ద కాలము ముందు దుంపముక్క_లను నాటి వత 

నూసపా)ంత ముల దుంపలను దివ్వేడరు, ఎకొరమునకు ప 
దెమణుగులు వేసినచో రెండువందల వాణుగులనఆుక రావ 
చును. (తవ్విన పచ్చిదుంపలను నిలువవేయుటలో మభూడ్తు 
నాల్లువిధములు గలవు, కొండలు పసుపుకొము్యుల నొకకుం 
డలోవేసి ము +(తచవేసి దానివి నం జీన పూసి, జడ క బెశుద 
రు, అటుమోంద వారముదినములు ( రాతు9లందు మంచుడ 
గులనీక కప్పుచు) ఎండలో? 'బెళక్టుదరు, కొంద ణు వేడనీళ్ళలో 
నీడుంపలను వేసి కాచుచున్నారు. వటికొందటు కాచకనే 

నీళ్ళలో నిమ్మకాయల రసముగలపి పసుపుకొమ్ములనాన వేసి 
ఎండ బెట్టుదురు, ఎండ బెట్టుటకు బదులు కొందబు తడియారు 

నణుకును బొయిమిోందం బెట్టుదుకు. చాయపసుపు నకు 
బిండి పసుపునకుం బంటయొకటియే రెండు మూడు సామ 
నీళ్ళలో నుడక బెట్టుట వలన నజే చాయ పసుపగుచు న్న 

ది. పసుపు నకుల జరకాలము నుండి వాల గౌరవము గల 
దు, అది పుణ్యాంగనా చిహ్నము ప్రతి సుభకార్యమునందు 
ను నదియుండి తీరును, కొత బట్టను కట్టుకొనున ప్పుడుకూడ 
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వానికించుక పసుపురాయుట మనలో నాచారము. పసుపును 

శ్రీలుత మజేహములకు( బూసి కొనెదరు,గడపలకు రాతురు, 

రంగులలో పసుపుయొక్క_యు పయోగము తగ్గిపోయినది, 

అది స్పిరము గానుండు రంగు కాదు. మత్రియు నిప్పుడంత కంటు 

చౌక రంగులను జేయుచున్నారు, 

ఓ పధములందు. గూడ పసుపువినియోగపడుచున్న 

ది. అదిబేహమునకు వేడీకలుగ జేయును, 

చన్నపట్టము, బొంబాయి, కలకతాలనుండి పసుపు 

జర్మని వ గాఎడు, అ లేవి యా, 'పెరిబ్యూ మొవలగు నితర బే 

స నుల కిగుముతి యగుచున్నది, 

ఏలక ఇెట్టు రొండలమిోా6(దను అడవులలోను 5 మొద 

లు రి అడుగుల యెత్తువణకును బెరుణును, అవి 500 మొద 

లు 50000 అగుగులవజకు నెత్తుగానున్న పి) దేశములందుం 
గాని "పెరుగం జాలవు. ఈఫపెట్టలో శెండురకములు గలవు, 

ఒక దాని యాకులు సన్నముగానుండును. వీని క్రింది పున ప 

ట్టువంటి రోమములుగలను. _శెండవదానియాకులు నెడ 
ల్పుశానంథును, రోమములు లేవు, దీనికాయలు పెద్దవి. సా 
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రవంత మిన నేలయు, చాపుననొకకాలువయు. జ లనిగాలియు 
వ్. cn 

నీమొక్క-ల కావ శ్యక ములు, 

అడవులలో నేలక చెట్టు పెరుగుచున్నచోటం గలుపు 

దీసి చెత్త మొక్కలను దగులబెట్టి నేలబాగుచేసెదరు. ఆమొ 

క్కృ_లమింద నీడయెక్కువగానున్న యెడల. గ న్ని చెట్లను గొట్టి 

చేయవలయును. నీడయంత ఎక్కువగా లేకున్నను పీనిదావున 

నున్న నొకటి'రండు చెట్లను కొట్టి వెయుట వాడుక యైయున్న 

న్నది, అట్లు వృత్త ములను బడ ఫొట్టుటవలన వేళ్ళు గాక 

వచ్చి నేల అదురును. అందుచేత మొక్కలకు లాగ్లుము 

గలుగును, _ “పెక్కు_చిన్నమొుక్కొ-లు పగుగుట కారంభించు 

ను. ఒకవేళ అట్లు మొుక్క-లు మొబవవని తోచినయెడల శే 
తముక్క-లను దెచ్చి యచ్చటిబాతురు. రెండ సంవత్సర 

ములకు 10 యాకులువేసి ఒక అడు గ౧త్తు పెరుగును. అప్పు 

డు మొక్క-లాఅదు గులక ౦కు దగ్గరగానున్నచో3 వానినిదీసి 

మరల దూరదూరము్న బాళి"పప్టదరు. మూడవసంవత్సర 

మునకు నాలుగడుగుల యెత్తు "పరుగును, ఇప్పటినుండియు, 

గాయలుకాయుట కారంభించును. తొోంటలలో6 బెంచున 

పుడు గడ్డిమొక్క-లు లేకుండ నేలనుబాగువేసి, దూరదూర 

ముగ గోతులు దీసి గింజలనుగాని దుంపలముక్క-లుగానిపా 
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"తెదరు వీనిని లోతుగా 'వాతికూడదు. గింజలమింద వు 

న్నుఎక్కు-వగా. బోయుచో యవికుళ్ళిపోవును. విశ నములు 

నాటిన యొక సంవత్సరమునకు నొక అడుగెతుమొక్క-లు 

ములచును, వానినహూడు తీసి దూరదూరముగ.ం వాతి 

బ్లదరు, 

కాయలెండి పోక మునుపే కోసిపేయవలయును ; అీని 

యొడల న విబ్రూద్దలె గింజలు క్రి)ందరాలిపోవును. కాని తరు 

చుగా నవి పచ్చగా. గాకమునుచే కోసి యొకగోతిలో. బా 

తుదురు. ముణునాడుదయమున దీసి వాపలమోం-దం బోసి 

ఎండలో. బెట్టుదురు, వర్షము మంచుమాత ము తగులకుం 

డ వానిని జాగరూకత 'బెట్టుచుండ వలెను, ఎండ లేక వర్షము 

'లేకురియు చున్నయెడల వానిని బూోమిమోంద. బెన్పైదరు, కా 

యలయందలి నీరిగిరిపోయిన పీదపచేతులతో రాచెదరు, ఆ 

ర పిడికిం తొడిమలు, ముచ్చికలు రాలిపోవును, 

ఏలకులు సుగంధ ద) వ్యములలో ముఖ్యములై నవిం 

వానిసువాసన కె తాంబూలమునందును, కొన్ని పిండివంట 

లందును వాడుదుము. వానిగింజలనుండి _తె లమునుద్ సెదరు, 

ఏలకపొడి అనుపానములలోం బనికివచ్చుచున్నది. 



412 వృక్ష శౌ (ప్రు ము 

అల్లము హిందూచేశమునందంతటను సొగుజేయుచు 

న్నారు, అది ఎజ్టమట్టి నేలలో "నేపుగా. జెరుగును. వన్హాశాల 

మునందు. బొలముసు దున్ని చిన్నచిన్ననోతులుదీసి వాని 

లో. బేడ వేసి అల్లము ముక్కొ-లను నాకుదరు. నాటిన పిదప 

బొలమంతయు నాకులతోం గప్పుదురు. మొుక్క-లు 'పెద్దవకా 

కపూర్వము వర్షములు విస్తారము గురిసి సీరునిలివఎెనా అల 

ము ముటీగికుళ్ళి పోవును, కాన బొలములో నసీరంతగా నిలు 

వకుండ* జూచుచుండవలను, 7, రి, నెలలనాటికే దుంపలు 

తవ్వుటకు వీలుగ నుండును. 

అల్ల మునుండి యే సాంఠిని జేతురు, అల ము ముక్కొ..లను 

సళ్ళలో నాన బెట్టి మట్టిని 'రాల్సివె చి ఒకఅఆలిపృతోం ౫ 
' యు ee 0. జ్ ర షా 

చర్మమును గోసివేసెదరు. దానిని మరలం గడిగి మూడు నా 

లుగు దినముతెండలో. 'బెట్టుదురు, మటి ముక మాటు దానిని 

చేతులదోడ నే రాపాడించి, రెండుగంటలు నీళ్ళతోనాననిచ్చి 
ఎండలో. బెటుదరు. ఇంకను నెచ్చటనై నను సాంఠినిచ ర్మమం 

A) ౬ 

శి పెట్టుకొని యున్న యడల నెకగోనిగుడ్డ మాంద 6 బెట్ట రొ 

మెదరు. 

అల్ల ముసాంరి మందులలోవాలానుపయో ౫ పడు చు న్న 

విం పనిలో నొక యనం బెక్కుు అనుపొసములందుం గలియు 



అరటికుటుంబము, 418 

చున్నది. వీనిగుణములాయామందులను. బట్టియుండును, అ 

ల్రమును కుూరకాయలం దును బచ్చళ్ళయందును కూడవాడు 

చున్నాము, దీనినుండి యొక విధమగు సారాయిని చేయు 

చున్నారు, 

మన డేశమునుండి అల్లము సాంఠయు. గూడ నితరజే 

శములకెగువుతి యగుచున్నవి. మనచేశములోపండి ఎగువు 

తియగుచుండినను మనకు చీనా, జపాను చేశములనుండి కూడ 

అల్లము వచ్చుచుచున్నది. మజియు మన మెగువుతిచేయు న 

లము పంచదారతో. గలసియు, తెనెతోడ గలసియు మన 

కుం దిరిగి వచ్చుచున్నది, 

సెద్దదుం పరాష్ట్రము. సన్న దుం పరాస్టము కూడ 
యి ఠం లు 

సనొపధములలోం. బనికివచ్చును. “పెద్దదుంప రాష్ట్రము మన 

జేళశములో సమృద్ధిగం బెరుగుచు న్నది కాని సన్నదుంపరాష్ట 9 

ము కొంత చీనాడేశమునుండి కూడ వచ్చుచున్నది. విని 

కుక్కల యాకులనుండివచ్చునారతో న గొన్ని వోట్ల కాగిత 

ములుచేయుచున్నారు. 

గంథమూలిక 3, కెక్టే అడుగులెత్తు ెరుగునుగాని 

పి కాండము భూమిలోపలనే యున్నది. దీనివువ్వులు పచ్చ 

గానుండును. ఎండిన వేళ్ళు శ పధములోనికి పనికివచ్చును. ' 



చందంమూలికను గూడ నెహభములలో చాడుచ్చు 

న్నారు. దీనివేరునకు సుబాననయుగలదు, దీనికీలా గ ము 

గరాటివలెనున్న ది. 

కొండపసుపు ఉల్లి గడ్డలవలె గడ్డలుగానుండును, 

కసూరిపసుపు పసుపువలెనేయుండును గాని మంచివా 

సనయు౭ గలదు. 

అడవియేలకకాయలు, ఏలక కాయలకు బదులుగా 

ఏవని నుపయోగించుటకలదుకాని ఇవిఅంత రుచిగా నుండవు, 

గంజాయి భొంగులందు వీని నేవాడుచున్నారు. 

కుంకుముపువురకుటుంబము, 

ఈకుటుంబపుమొక్క లు శీతల దేశములో? గాని'జెరుళ 
చేను, ఇవీ మనబేశములో నంతగా లేవు, వఏనిలోన న్నియుగు 
ల్క్రము లేగాని 'పెద్దవెట్లు లేవు, పుహ్పనిచోళములో నాణురే 
కేలుండును. కింజల్క_ములు మూడును పుఫ్పనిచోళము లెన 
ను అండాశయమునై నను నంటియుండును. అండా శ యముచ్చ 
ము. మూడుగదులు గలవు. కీలము ఒకటి కీలాగ 9 ములు 
మూడు, 

. 



కు ౦కు మపువ్వుకుటుంబము, 415 

కుంకుమను. ఫువ్వు సుక గ: 



416 వృ తమ లొ (త్ర ము, 

' మన దేశములో నీకుటుంబములోని ముక్క-లలో ను 

పయోగమెనది కుంకుమపువ్వు మొుక్క-యె. ఇదిచిరకాలము 

నుండి మన చేశమునకలదు. దీనినాపషధములో వాడుచున్నా 

రు గాని కొందరంతగా౬ బనిచేయదందురు, 

దీని దుంపలను. ముక్కాలు గోసి వానిని నాటి ెరుచే 

సెదరు. వీనిని మళ్ళలో నొటక పూర్ణము వేలలో నీరుభో 

యక యెండ గట్టుదురు, "మొక్కొ-లు "పెరిగిన తరువాత నప్పు 

డప్పుడు నీరుబెట్టుటతప్ప వానికి నంతగాం బాటుపడనక్క 

ర లేదు, ఇదిపదునాలుగ0 ర్ల వణుకు బ్రతుకును, వ్ని పుష్పము 

లు మిక్కి-లియందముగాను పరిమెళముగాను నుండును. వీని 

నుండియే కుంకుమపువుష చేసెదరు. 

పువ్వులనుగోసి ఎండ బెట్టి టి పువ్వులలోనుండు మధ్య కా 
డలను (కీలములను) ) తుంపివేజుచే సెదరు. ఇదియే మే లెన 
కుంకుమపువ్వు, దీని వెల తులము 6 రూపాయిన్నర ెండురూ 

పాయలవణకునుండును. ఈకాడలమై నున్న తలలు ఏీనికంపె 
కొంచెముళక్కు.వరకము తరువాత బువ్వ్వులను చిన్నకజ్ఞతోం 
గొట్టి నీళ్ళలో చేసెదరు. ేకులుకై కితేలును. అడుగునకు ది 
గు “వానిని వోగుచేసి మరల వాది నీళ్ళతో వేయుదురు. ఈ 
ప్రకారము మూడుమాట్లు చేయుదురుగాని అంతకంతకు త్త 
క్కు_వరకమువచ్చును, 



కు౦కు మపువ్వు్య,ు కుటుంబము, 417 

దినిసువాసన ౩ తాంబూఅమునందు. విండివంటల 
యందు వాడు దున్నాము, దీనినెషధములలో. గూడ చా 
డుదురు. రాజులును మిక్కిలి ధనవంతులు దినితోం బూటుపె 
ట్లుకొొనుదురు. బహుశ దీనిబట్టియే సాధారణముగా బాటు ళు ర రు 

పెట్టుకొనుదానికి కుంకువు యని వేరువచ్చియుండునుగాని కుం 

కుమపువ్వు దీనియందణుమాత ము లేదు, 

ఒకొ-క్క_ప్పుడు కుంకుమపువ్వు లో. గుసుంబపువ్వు 

నుగలపి దగాచేయుదురు. కాని కుసుంబపువ్వునకుం గూడ 
_ మంచివాసన6 గలదు. 

కిత నారకుటుంబము, 

"కసనరి యొక్క, 

పికాండము, భూమిలాోపలనుండును. లకునము, 

ఆకులు. భూమిలోనున్న లకునము నుండివచ్చును. తొడిమలేదు. చ 

తరములు సన్నముగాను బొడుగుగానునుండును. సమాంచలము. సమశేఖ 

జత్ళము ండువై ఫుల నున్న గానుండును, 

ఫ్రుస్ప మంజకి. ఆకలమన్యనుండి ఒకకాడవచ్చును, ఈకాండచివర 
బుస్ఫ ముండునుగాని జేటయాకులుండను. ఫుస్ప ములు పెద్దవి, 

27 



వృతి (గ్రు ము. 

ప్రస్పనిచోళ ము, సంయుక్షము, 6 సంతనములుగలను శి రత్షకపతి 

ములు శి ఆక్రపకాణపతములు గలసి ఈప్రప్పనిచోళ మెనదని యూహ్ంప 

వచ్చును. తెలుప్రు. నువాసనగలదు. 

కింజల్క-ములు 8 పొడుగుగానున్నని. ప్రుప్పాడితిత్తులు గాండలై 

నూ గలాడుచుండున్కు కింజలగ్రాములను గలుపుచు నొక పొరగలదు. 

శ 



కిత్తనారకుటుంబము ‘$19 

అండకోర్ము. అండాశయము నీచము. శి గదులు. అండములం 
మధ్య స్తంభ సంయోగము, కీలము, గుండము. కీలాగరిము చిన్నది, 

ఈకుటుంబపు మొక్క_లన్ని యు గుల్మము లే, పెద్ద చె 
ట్లులేవు, ఆకులు స మరేఖ పత ములు పీకాండము భూమి 
లోపల నేయుండును. పుష్పభాగములన్నియు నొక్కొకవలయ 
మున మూడో, ఆరో గలవు. ఈకుటుంబమును ఉలి కుటుం 
బమును మిక్కిలి పోలియుండును, కాని ఉల్లి కుటుంబవు మొ 
క్య_ల యండాశయము ఉచ్చము పని యండా శయము నీచ 

ము, ఇదియేభేదము. 

ఈకుటుంబములో నుపయోగమైన మొక్క_లం 

తగా లేవు. 

"కెసరిప్పువ్వులు పొంత ః?కాలముస వికసించి యందము 

గాను పరిమళముగాను నుండుటచే తోంటలందు. బెంచు 

చున్నారు. 

కిత్త్ర నారమొక్క_యే యీకుటుంబములో మిక్కిలి 

యుపయోాగ మైనది. అది పెక్కు_చోట్లం గం చెలుకంచెలుగా6 

'బెరుగుచున్నది, నివాట్టమలే యాకులు, మట్టలు మిక్కిలి ద 
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కి త్తనార, "సిద్ద ప్రస్నమంజరి. 
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ట్రముగానుండటచే సనీరంతగా "లేకున్నను బెరుగంగలవు, ఈ 

మట్టల మధ్యనుండి యొక ప్పుడు సృంభమువలె. బదియడుగు 

ల యొత్తుసెరుస నొకదానిని జూడనగును. దీనిమోంద ఆక 

లుబేవు, కాని, దీనిచివర కొమ్ములు రెమ్మాలు గలవు, వీని 

మాద ఆకుపచ్చని మొగ లనుజూడ వచ్చును, ఈ స్తంభము 

వంటిది పెద్దపువ్వుల కాడ, ఆయాకు పచ్చని “మొగ్గలు పువ్వు 

లమొగ్గలు, కిత్తనారమొక్క- పూరి గ నెదిగిన తరువాత 

నొకమా** ఫుస్పించును, పుష్పించి కాయలుగాసినవీదప 

నాభారమును మొక్క వహింపం జాలక నీరసించి చచ్చిపోవు 

ను, ఒకొ-క్కొ-ప్పుడా మొగ్దలు పువ్వులు వూయకయే రాలి 

పోపును. ఇట్లు రాలిపోవు మొగ్వలయంచదేవియోా మారులు 

గలుగుటచేత నవిరాలకున్నను బువ్పీంవంజాలవు, రాలి భూ 

( బడినపవీదపం గొంచెము నీరు తగులగానే గింజలవలె 
రం 

'మొొుక్య్-బు ములచును, 

ఈవీధమున నే గొన్నిచోట్లం జై రుచేయట గలదుగా 

ని సాధారణముగ గింజలు పాలిగాని భూమిలోపలనున్న (ప్ర 

కాండమును) దుంపను ముక్క-లుగోసి గాని బెంచుచున్నా 



రు. చిన్న మొక్కలు ఒకటి రెండడుగులెత్తు పెరిగిన తరువాత 

వానినిదీసి పది, పది, యడుగుల దూరమున బాతవలెను, 

ఓక్ వేళ దగ్గజుదస్ద జగా. శాతినయుడల నాకులొకదానినొక 

ర శాచుకొని విరిగి పోవును. ఈమొక్కృ-లు పదేండ్ల లోంబెరిగి 

పుమ్చీంచును గాని యవి పుమ్చింపంబోవుచుండగా మట్రలను 

విబుగకుండ6 గో సెదరు, 

ఏనినుండి నారంచీయుటకు6 గొందళతాకులను బాజెద 

రు. కాని యది మంచి పద్ధతిగాదు. ఆకులను మజికొంద జు 

నీళ్ళలో మణు 6 బెట్టుచున్నారు. కొందటు సశ్నసన్న ము 

గాం జీల్చి చల్ల నినీళ్ళలో నే జాడించి జాడించి మెత్సనిపదార్డ 

మంతయు. బోగొట్టుచున్నారు.. కాని నారందీయుటకిప్పుడు 

మంచియంత )ములుగలవు, దీనినారమిక్కి-లి గట్టిగానుండు 

ను. దీనితో? (వాళ్ళు పగ్గములు. భాపలు, 4 బము "లు 

ముదలగునవి చేయుచున్నారు, మంచినారతీయగ మిగిలిన 

పదారముతోం గాగితములును జేయుచున్నారు. 

వీనిపువ్వులుపూసెడు స ంభపుముక్క-లు కత్తినూరు 

టకు. దోలువలెనే బాగుండును. ఆముక్క_లు కోతి కపదును 

'దెచ్చును. మట్టలరసముతో సబ్బు చేయవచ్చును “దీనిని కొ 

న్ని వ్యాధులకు 'నుపయోగించు న్నారు. 
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అనానముక్క-యు నీముక్క-లవలెనే యుండునుగాని 

ఈకుటుంబములోనిది గాదు. అనాసకుటుంబము నీకుటు౦ జ 

ము కొంచపుంచుమించు నొకరీకి నె యుండును, అనాసము. 

క_తప్ప ఆకుటుంబములోని యితర మొక్క. లేవియు మనచే 

శీమున .బెరుగుట లేదు, 

అనా? మొక గ్రా. 

అనాస మొక్క. అమెరికాచేశముముండి మన చేశము. 

నకు. చేయబడినది. పధ మమునం బోర్చుగీసువారు బె్రజీలు- 
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దేశమునకు. బోయినపుడీపండ్లు బాగుండుటచూచి వారిచేళ్ళ 

ములో వ్యావీంపం జేసిరి. తదాక్టరా పపంచ మంతయు వ్యా 

పించను. బె9జీలుచే శస్సు వీశండును *నానాగ్ * పండం 

జురు, ఈ వేరునుబట్టియే పోర్చుగీసువారు దీనిని , అనానాన్) 

పండనిరి. ఇదియే మనబేశములో “అనాస” ..అనరసిః 

6 అనానాష * మొదలగు పెక్కు. వేగుల బరగుచున్నది, 

అనాసపం డుష్హ బేశములలో మా(తేము "పెరుగ గలదు 

శీతలజేశములకం గొన్నిచేశముల వారగుమతిచేయుచుండిన 

ను మనదేశస్తులువేక్ష చేయుచున్నారు. దీనికి పంటతక్కు_వయ 

గుట యొక కారణము. అనాస పండ్లలో, అరటిపండ్లు మూమి 

డిపండ్ల లోవలెం బలురకములు లేవు. ఇప్పటికి గెండురకములు 

మూత ము గానవచ్చుచున్నవి. ఓక దానిమిోందికండ్లు విశా 

లముగను తక్కుువగను నున్నవి. రెండనరకమామో (దిక్ ౦డ్లు 

చిన్నని. 

ఈమొక్క-లకు నిసుకతోంాడిన ఒం్యడుమట్టి నేలల 
చుంచివి. రాగిడి నేలలోంబెరుగ లేవు, వీనికియగు నరుపును గూ 

ఎరి పలువురు పలువిధములుగా. జిప్పుదున్నారు. కొందణు 

చవః ములు కుటీయక పూర్వము చేంపపింటవేయవలెనందు 

రు, పెంటవిసారము వేసిన "బాగుగ 'బెరుగవని మటికొండ 



ఉండ లముకు ఠకుు౦ జబ ముం 425 

అందురు. కుళ్ళన ఆవువేడ మంచిబలమునిచ్చునని ఇంకొక 

రొందజు చెప్పుదురు. బహుశ ఈయెటువులన్ని యు నాయా 

పి దేశములను బట్టియుండును, కాయగాయుచున్నప్పుడు నీ 

రువిసారముగ ద సలు చుండ వలెను, పనిపై నీడవిస్తారముగ 

నుండ రాదు. ఉన్నచో గాయ మిక్కి-లి పెద్దదిగా నగునుగా 

ని సువాసన తగ్రిపోవును, పండు పండు నపుడు భూమిలో. బ్ర 

కాండ ము చుట్టు కొ మ్ములుండును. ఈకొమ్ములను నాటియెన 

ను పండులోనుండు నల్ల నిగింజి లగాని. పండు పె నుండు నాక 

లకొము్యాని పాతిన మొక్క-లు మొలచును. దీని యాకుల 

నుండి ప్రిశస్థ మగు నారవచ్చును. కొన్నిదేశములలో నీనా 

రతొ మిక్కిలిసన్నని బట్టలు నేయుచున్నారు. మజణీయు సనా 

ర దారము మిక్కిలి గట్టిగా నుండుట చే, చెప్తులుకుట్టుటకు 

నుపయాగించుచున్నారు, 

“ఎండలము కుటుంబము, 

ఇదియొక మిక్కిలి చిన్నకుటుంబము. దీనిలో నన్ని 

యు గుల్మము లే. అవియు తీగలు. దీనికి కాకర, పొట్లతీయ 

గెాలయందున్నట్లు నలితీ లు జేవు, అకులు ఒంటరిచేరిక 

లఘుపత ములు, సమాంచలము. ఏనియీనెలు, సాథారణ 
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ముగ నన్ని ఏకదళబీజకపుమొక్క-ల ఆకులందున్నట్లుండక, 

తామలపాకునందువలె నున్నవి. పుష్పము లేక లింగములు ; 

కొన్నిటిలో, ఏక లింగపుప్పములు "వేటు వేటు మొక్క-లమింద 

నేయున్నవి. పుష్పములకు ఆరుతమ్మెలతొ, రంగుగలిగిన 

పుష్పనిచోళముగలదు. ఆండాళయము'' నీచము. మూడుగ 

దులున్నపి, 

"పెండలమును "పెద్దదుంపల ముక్క_లనునోని వానిని 

చాతి సైరుచేయుటయే వాడుకధాయున్నది. దుంపలూరుట 

కు నేల గట్టిగా నుండ రాదు, అందులకు కొంచెమిసుకనే 

లలు మంచివి. వొలమునులోతుగ6 (ద్రవ నిడయెకవు, 

వేసి దున్నుదురు. తరువాత మూడు నాలుగడుగు 

ల వెడల్పున పొలమువెడుగువ మళ్ళుగట్టి మళ్ళగ ట్లమోంద 

అడుగున్నరదూరమున నీముక్క-లను బాతుదురు. కొన్నిచో 

ట్ల దుంపముక్క_లను మొదటనే పొలములో. చాతక చిన్న 

మొక్క-లుగ నెదుగువజుకు వే చేమడులలో సపెంచుచున్నా 

రు. తీగౌల్యుపాకుటకు (పతిదానివద్ద నొకగడకజ్దను చాతవ 
లయునుం అట్టుపాతిన గెడ కోట్జలను నాలుగ దు గలపి, వాని 

చివర నొక కట్టుకట్టుచువ్నారు. కొన్నిచోట్ల గెడకజ్రలకు 

బదులుగా చెట్లనెబెంచుచున్నారు. కొన్నిచోట్ల నేమియు: 
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భాతక దీలొను భూమిమోద నే బాకనిచ్చుచున్నారు, దుం 

పలుబాగ౫ నేడెనిమిది నెలలకూరును. నేలనుబట్టైయు, రక 

మును బట్టియు ఎకొరమునకు అబువది మణుగులు మొనల 

రెండువందల మణుగులనఅకు వచ్చును, 

బంగాళదుంపల కంటు నివియె బలమగు నాహారప 

దారము, 
@ 

అవతంగ తీలా మెట్ట నేలలందు మొలచు చున్నది. ఇది 
యు దుంపలు వారును 

Ga లీకు టుంబ ము, 
ళా 

ఉఊ ల్లి మొకాలను చెక్కు చోట్ల నేద్యముచేయుచున్నారు. 

పికాండము లశునము. భూమిఛోపలనుండును. పలుచగానుండు. 

ను. ఊల్లిపొయయడునన గజుకుగలుకుగానుండునదే (పకాండము. కొన్ని 

ఆకులు మార్పు జెంది ఊల్లిపొయె నవి, 

ఆకులు లఘుపతంములు. సన్న ముగాను బొడుగూగానునుండును, 

వానియడుసభాగము భూమిలోనున్న భాగము, దళసరిగాను, తెల్లగానునుం 

డును. ఆకులు గొట్టమువలె నాక దాని నొకటిచుట్టుకొనియుండును. సమాం 

చలము సమరేఖపతము. ఊల్లి మొక్క- పుష్పించి కాయలుగాచుటకు ఆహో 

రపద్గార్థమును పాయలలో నిలువచేసికొనును. . 

పుష్ప మంజరి, గుత్త నంత మాకులమథ్యనుండి. వచ్చును. . శ 7 



428 వ య ఫా త్ర ముం 

5 a లో శ = 

స్రుహ్సనిఛోళము. సంయుస్వ ము. 6 లమ్మెలం. రెలుప్రురంగు, వాసన 

లదు క్ న్న గ nw క! 

నంజలగ్రాములు 8 పొట్రిగానుండును. వుస్పాడి తితులు 8 గదులు, 
మి ఆలి 

౧౧ంగ్ష వో ము. “అంజాశయిము. ౫ చ్మము. మూాడుగదులు. గింజలు 

ల్ ' hy a జ wif అం 

చన్నని, కీల: పొట్రిగానుండు ను కలుగ మున న గుచు సమ్మెలు, గ | క్షీ లే 

త్ నమా టియు, 

a అజో కజక్ జ 4 భా లో ' sa అనీ శి శ శల 

FAIR Ey TORS శక ను సంగం టన FNM గున్నది' 

క 1 గ. శే, జో B vu లో DORMS hoe సమా నుం 
Cth 

టి ప్రి rw ముం. 14 స్నాముగాను నున్న గానునుండును. 'దానువుగలదు, 

w జ ణి ma! a ayo అ ల శీ అంట mur. 

బాడ్ యడం సెక పంక్ చఛోటనోకొ), క్యా-టిాలరు. ముళునపెమా టియు 
౧0 అ 

+ స ॥ ః / 1 " భో Pe ry జు 

స్ననం ఆక CA గాను సన్నుని MM DB 9 ములు. నవుగానం గొ 
kt , 

wads es) అ! కూ? 1 * న్ (| w way మ్మ చే జయ ఏ తూకు సా ళపారములు “ను ను సనన్. 
(a wh a 

ఫ్రష ఏ సుంజరీ. గల చేటకలుగంకే, సబున గను సాద మారం? నుగ 
జ 

ను నున్న జ్ ౧, షో (= ఇ" దొనినల్లు గ్ దొ ॥ క్ల స స్స చుగయడయు, ఫ్ర నులు Ca) 

న్నన. శిలుప్రుగంగు. 

en) టీ # wu నీ ఖీ ba జ 

పుస్బెనిచోళము అంక ముం 6 రెకులు, రండుసరుసలుగాను 
న. 

4 on oe : | ॥ | nt 

న్ని. నిటి (స్తో ఛి bs సోన కము గ (న్లో ను తేంంళ్టు, 

కీంబుల్బు- ములు. 6. “మకలకంెటం గుబటుచంగా నుండును, "వెంగ్గలో 

లోపలకు వపంగియుండును, ఫుప్పాడితిళ్తులు 2 గదులు. 



ఉల్లికుటు౦ బ ము, 429 

అండ కోశము, అంగాశయము ఉచ్చము 8 గదులు. ఒకొగ్రాక దాని 

యందు నాలుగేసి అండములున్న పి, నువ్య స్తంభ సంయోగము, 
శాల 

కీలము పొట్టి. కీలాగము మూడుత మలు. ఇులముకొండకొయ, రెం 

డుగదులు పెరుగను,. గింజలు నల్లగానుంగును, 

బసమ కొండ నార, 

పికాండము, భూమిలోపల చిటికినవ్రేలులావునం గాండపలెనుం 

డును. ఆమలుమాతంము. సె కినచ్చును, 
Chose 

ఆకులు ఒకొ?-కగోటనుండి 1 మొ, 8 నజికు గుతి వలెవచ్చుతు, 

జెలుపలియాకులు చిన్నవి. మధ్యనుండునపి సుమారు శి అడుగులనబికుం సె 

నగును. గొటుమునలె గుండ) ముగానుండును, సొానిమో 656 చెల్లని ఇనొో ఉపా 
ట్య 

గలను, 

ప్రస సంబర ఆకుల మళ్ళ నుండ క్రంగయొుపే దిండడుగులపజలకును 

చెనగుచున్న డి. దానిని దట్రమగనాకలు 4 గృ గవ్వుచున్నవి, కంకీమోొ (ద 

నొకచోట 4 ను. 6 వజకుం బుత్చములున్నని, ఫున్వులు పెద్దవి, 

వుష్పనిచోళ ము సంయు కము, గరాటివతె నుండున్ము కీ త మె 

లునలవు. తమ్మెలు సన్న యుగానుండును, నీచము, 

జిం జలములు 6 గోట్టమడు గుభాగము తో గలసియిున్నవి, స 

ప్పాడితి తులు సన్న ముగను సమగోశాకార ముగను నున్నవి. వీని రెండున 
(a) 

దులు "పెనవిడిగా నుండును, 



వే80 వృక్ష కౌ (స్ర్రు ముం 

అంగకోళము అండాశయ ముచ్చము, రె గదులు అండములు మధ్య 

స ంభయోగము, 
అంటి) 

కీలము కీం%,ల), ములు లంగ పాడు ణు గానుండును ఇులము కొండ'కాయ్య 

ఈకుటుంబపుమొక్క-లు విస్తారము గీతల'దే శములం 
_ దుం బెరుగుచున్నవి. సీనిలోనన్నియు. సిన్న ముక్కలే కాని 

రెండుమూడు చెట్టుకూడ కలవు. ఏకదళబీజపు మొక్క-లలో 
నిట్టచెట్టుండుట మిక్కిలి అరుదు. ఈకుటుం బఫ్తు "మొక్కల 

లో భాలవానికిం బ9 కాండము భూమిలోపలనుండును, ఆకు 

లు ఒంటరి చేరిక, సమాంచలము, నమెేఖపతమ:లు, ఫు 
స్పుభాగములు వలయముసకు మూగ, ఆరో యుండును, 

అండకోశము ఉచ్చము ఉట్టపాయలవాడుగ ఇప్వుణెక్కు-నవై న 

డి గనుక వానిపంటయు నక్కు-నై నది మన చేశమునంచెల్ల 

అచ్చటి పాయలు మిగుల. పెద్దవి. నీరుల్లి పాయల ఈ తెల్లనివి, 

ఎజ్లనివి రెండురక ముల సలవు. సజ్జ నానికంటుం. చెల్లనివి 

శవ్యమందురు. 

పె రువేయుటకు మళ్ళుగట్టి ఉల్లి పాయలముక్క-ల నా 

మళ్ళలో( 'చానుదురు గింజలు జల్లినను మొక్క-లు మొలచు 

నుగాని గింలునిలవయు న్నయెడల. బురుగుపట్టును, మణి యు 
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నొకొ్క-క్క-ప్పుడు మొక్క-మొలవక వూర మే కుళ్ళిపోవును. 

కనుక ఉల్లిపాయల ముక్క-లనె నాళుదరు. ఉల్లి 'మొక్క-కొ 

యలుగాచుకొటకు నాహారపదార్థము పాయలలో నిలువచే 

కీ యుంచుకొనును. కాయలుశకాసిన విదప౦ ద వ్వితిమా 

పాయలన్నియు హరించి యుండును. ఉల్లి పాయ 'వేడాదికి 

ఆండుపంటలు పండునుగాని యాచోటనే శెండవమాటు ఉ ల్సి 

పాయలనుగాక మజీయొక 'సైరుజల్లిన మంచిది, 

నెబ్లుల్లిపాయలు చిన్నవి. అవి తెల్లగ నేయుండును, 

వానికి వాసన మెండు ఉల్లి పాయలు "దేహమునకు మం చిని. 

అలసియున్నప్పుడు నెల్లుల్లిపాయలను దినినచో సేదదిర్చునందు 

రు. చెవిపోటునకును, చెవుండునకును మంచిది. పాయలనునొ 

క్రి-రనములీసి, . -. సొమానులను దోముటకు పయో గింతురు, 

విషవముకాండ నారముక్క-లు వుంచినేలలందు నీరున 

మృుద్ధిగా నున్న యెడల మిక్కి-లి యేంపుగాల జెరుగును. దాని 

యాకులప్పూడు నాలుగడుగులు పొడువుండును, వింటినార్నికె 

సూర్వ్తమోమొక్కం-లను విస్తారము సిం చెడినారుగాని బౌణ 

ముల ప్ బాగమిప్పుడు పూ ర్తిగంబోయెనుగాన సీముక్క- 

లను చెరచుటయు మాని'వేసిరి, . దీనినారమిక్కి-లి గట్టిగానుం 

డును, అయినను నెందువేతనో దీనినంతగా వాడుటలేదుం 



శ్రీతిలి వృత శా(స్రు ము. 

దిని నారతీయుటయు సులభ మొ, ఆకులమునో సి నున్నని బల్ల 

మోాదనుంచి ఒక చివర శౌక్కే_బ టి క జు? దానివొకుగున 

రా చెదరు. ఇబ్లుచేయుట చే మెళక్టనిపదార మంతయు. నార 

నుండి విడిపోవును. ఆకులను నీళ్ళలో. జీకిపోవువణుకును నాన 

"వేసినను నారవచ్చునుగాని యిదంత మం చిపద్దతిగాదు, 

శత ముూూలమువేళ్లు ముల్ప ంగిదుంనలవ లెనుండును, ఆ 
హారపదార్గమిమొక వేళ్ళయందు నిలువ చేసికొనుము, ఈ 

వేళ్ళు తినుటకు బాగుండవు గాని జపధములతో. బని! 
వచ్చును. 

కల్చంద మట్టలు అకు లే, నిలువ చేసికొనిళ ంళూహార 

పదార్టమాకులయందుండును. ఈమొక్క_ఎకంత సీకనగరము 

లేదు కల్బంద మట్టల రన ముతో గొన్ని 7 వాను న ములు చేసిన 

ల్ల న యణ. నా రు, దానిని కాల్చికట్టినవయెడ లం గొోన్నిప్తుర్య, తగును, 

ఘ్ఫుతకుమారి "మొక౮ా సువ్వులంద ముగానుండుట బే 

తోటలందు. జెంచుచున్నారు 

కొండగరువతీంగ కొమ్ములమిో:ద ముం: స్తుగలవు, అకు 

లతొడిమల కిరుప్రక్క-ల నులితీం౫లు గలవు, పీనిసాయమున 
తీంగ సె కిం _బౌకును, 
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గ్రా బ్బ రికుటుంబ ముం 

కొబ్బరిచెట్టు అన్నింము స చేశములందును సముద9ము చేరువ ఇరు. 
చున్నది. 

పాకాండయు 80 అడుగల యు తువలుకో పం పము ౧0 ౮ యె త్ఫువటు ఏను _ చెరుషనుగాని కొమ్ము 

లుండన్రు. మెబిగడు బట్టముగాను- బిపనుగాను, పళ్ళు, పగుళ్ళు గానునుం. 
దును, దీని యె 'రాభివోయిన యాకులయాన వాళ్ళుగలవు, ప9క్రాండము “నెం 

దట కొంచెమెక్తవటావుగ నుండును గాని, అటు పెన చివరవజకు నొక 
(a En 

టియేలాశు మామిడి మల్లి మొదలగు ద్విదళవీ ఇకసు వృతీములవలెనిది 
పొడు గదుగుదచుండినను లావుకాబేదు. 

పకాండమయున కొడుగున చాలవేశ్ళుగలన్ర. గవి కొంచెమెజ్జగనూ 

చిటికిసజేలులానునను నుండును. -ఈయుపవంశవువెట్ల తల్లివేరు చిన్నది 
. om ఖం 

శానున్న పడి నచ్చిపోవుటచేకు ప్రకాండమడుగునుండి ఇన్ని వేళు పుట్టు 
చున్ని, 

ఆకులు. సోట్టుచిన” దగ్జిగ దగ్చిరగా నుండును, ఇవిమిక్కి-లి పెద్దవి. 

మి ఏనుపశ్ళములు, సక రి. చిట్టియాకులు పొాడుసగానేయుండును. స 

మరేఖపత్ళయు. గమాంచలము, దట్లముగను బిరునుగను నుండును. 

స్రస్సమంజరి 'రెమ్మకంకి., లేశ రెమ్మకంకులను గస్పుచు బిరుసు ఊ 

పటిక గలదు. పువ్వులు చిన్నని. సరాళము, ఏకటింగపు వ ములు, 
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ఫురువప్రుస్సృ ము, 

ఫుష్పకో శమం, అససంయుక్షా ముం గతుకపథంి ములు శి బఒకదచానివాళక 

ఉి తాకుచునుండదును. మిగిలి బిరుసుగా శర్మ ముసబెనుండును, నీవము, 

సళనలయము. అసంయుక్ష ము, అక గ్లణపథ్ళ యులు 8. వీనికి మం 

చీరంగుగాని వావనగ్గాని లేదు. మిక్కిలి విరునుగానుండును. 

కెంజలగ్రాములు. 6. 8 సళనలయమున ౫రురుగను, 8 స్రుహ్పకోళమున 

శిదురుళ నుండును. స్ర్రప్పాడిగి నులు ఫన్నము, 
టి Gz 

WEN సోన ము. గొడ్డు యు న్న, 

న్ ॥ 
(యాఫవున్స ములు, ఫపురుషళ్చున్ను మలకం టెం సెదవి, 

(oa) 

ఫున్నకోళము, అజం గ్ల a స్లయిము దానియందు సత జీరయుండును, 

'థ 

వొంజలప్రాయులం, "లీ గ్ర 

అండనోనము. mE అవీము సు ము, శే గదులు కాని బకనగది 

మ్ సద్దటనూను.. 'గంయభగోనున్న తేలని కొబ్బరి గ సతు. పెగుభటుకు నీ 
ఖంనవనీస శ్రా పః దాః ముం కొలు గుడు బపలనుండం సెంసుకరాగో కాయ 

ans ఖా ED 025 Pye Mr. కొబ్బరికాయ sc క్ సై ఖ్ర్రన మూడు 

గ ంభగోములు న్నట్లు కనబడును. ఒక దానిదాగ సులభముగ సొడవనచ్చును 

ని మిగిలిన దండును మూనసణొని సేల్ ల శంస యుల డ్యాగ “కా 

యెపిగుదటరకు “నాన పదంగా సులు వచ్చినవి తేయనిం జలోనున్న మూదు 

గదులలోను *ండుగదులు "పెసుగగ పోటే డిండుర్రంగ) ములు వమా స్పీక్టగో 

నిహోయినవి. 

తాడిబెట్టు, నముదిశిమునకు భార ముగ ముందు. 



కొబ్బరికుటుం౦బ ము, కీరెర్ 

పకాండము, కొబ్బరి చెట్టునకం మొ కొంచెము సన్న ముగాను తిన్న 

గాను నుండును. దీనిబెరడు నలుపు, దీనిమోందను రాలిపోయిన యాకుల 

యానవాళ్ళు గలను. డీనికిని గామ్మలుండవు. 

అకులు, చెట్టుచివరెనీయుండును, "పెద్దవి, లఘుపతములు. -చివర 

కొంచము శీలియున్న్రవి. పత్రము సమానముగనుండక్క మెబికొపల్ల ముల త్రో 
నున్నది, మిక్సి-లి బిరునుగానుండున్కు నమనేఖపతిము, లేతయాకు ము 

ణుచుకొని యున్నప్పుడు ఈెనిలుమాత ము ఎండ, గాలులకు. "బాలు చు 
న్నవి గాని మిగిలినభాగము జాగంితగ శే రతఖ్నీంపంబడుచున్నది. “ఈ నెం 

త యెొండకై న నాగ గలను, ఆకులలో ఫువ్వా రమను నోభుదువర్ష మగల పా 

డియున్నదది. 

పుష్ప మంజరి :---కంకి, ఏకలింగజ్రుస్ప ములు, వెట్లభాశానీ మగ, ఆడు 

భేదముకలగు, మగడ సదా మగఫువ్వులను, ఆడు చెట్టు, ఆడుప్రువ్వులను 

బూయును, 

మగ కంకి:--- మభ్యాగంభమంజరి. కంకిమో 6దఫువ్వులును చేటిక్రలును 

ఒళ్తుగాల గలవు, కంకినుండి అరంగుళము దట్టముగ నొకముక్కా- కోసీనయె 

జలంగొన్ని గుంటలగుపడును. ఈగుంటలలోనుండియ్ కొన్ని పుష్ప ములువ 

చ్చును. వానిలో 'బెద్డ్దదిమైన నుండును. చిన్నది వంగి కొంచెము లోపలగా 

నుండును. ఒకదానిఠరువాత నొకటి నరుసగ వికసించును. 

ఫుస్పకోళము, అనంయుకము, 8 రతేకపత్య) ములు, సన్న ముగా 
would 

న్కు విరునుగాను నుండును. నీచము" 

సళపలయము, సంయుక ము, 3 తమ్మెలుగలన్ఫ, 
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కింజలగా-ములు. 6 ప్రప్పాడితిత్తులు శండుగదులు, 

అండకోళము. దీనిసానమున మూడు ముళ్ళనంటోవిమా శ ము గలవు, 

'త్రీఫస్ప ములు చాల పెద్దవి, కంకిమియ నొకొగ-క చొట నొక్కా 

క్క-టియే యుండును, 

ప్రప్పకోళము, దళ వలయము, అసంయుక్న ము. 8 శేసిగిలన్ర బివ 

నుగానుండును. 

కింజల్యా- ములు, ఆరో తొమ్మిదియో గొ ఖైనగాండలు గలవు, 
గటి 

అండకోశ ము. అండాశయము ఉఊన్బము ౩ గదులు, కీలాగ9)యలు 

కి కాయలో సాధారణముగ మూడుగదులు సెరుగను, 

ఈకుటుంబపు చెట్టులో బేనికిని సొమ్ములు 'లీవ. అకు 

లు చివరనుండును. కొన్ని మొక్క-లకు. బకాండ మే లేదు, 

వేంప బెత్తృములవంటివి వుణికొన్ని చెట్ల మిదం 'బా9కుచుం 

డును. దీనియాకులు పెద్దవి. పినిమి(శముపత ములు, గులా 

బి తుమ్ము ఆకు లేర్పడిన క్రేర్పడుట లేదు, కొబ్బరి, ఈంతమొ 

దలగు వానిలో, చిట్టియాకునకు, చిట్లి యాకు నకును మధ్య 

నుండు సన్నని పార తెగిపోనుటచే మిశమపత9ములగుచు 

న్నవి, పుష్పమంజరి కంకి, ఫుష్పముల కు పవృంతములు లేవు, 

పుష్పభాగములన్ని యు మూూడుమూడుచొప్పున నుండును. 
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సాధారణముగ కీింజల్క_మ:లారు. అండాశయము మూడు. 

దులలోను నొక టియె పెరుగుచుండును. 

ఈకుటుంబములో మిగులను పయోగ మెన చెట్టు లవు. 

కొబ్బరిచెట్టు సము(దమునుండి నూరు, నూటయేబది 

మైళ్ళదూరములో గాని పెరుగజాలదు, ఒకవేళ పెరిగిన 

నంత ఫలవంతముశకాదు. దీనికి ఇసుక నేలలుమంచివి, కాని 

ఈత ఖర్జూరము మొలచు పితియిసుక నేలలోను ములవ లే 

దు. దీనికినీరిక్కు.వ కావలయును. మజియు మిక్కి-లి యు 

ప్టముగాని మిక్కిలి శీతలముగాని పనికిరాదు. విత్తనములకు 

మధ్య వయస్సులోనున్న చెట్లకాయలుమంచివి, కొంచెము 

ముదురుకాయలను గోసి, చెల్క నెల పదునైదు దినము లటక 

సెం బెట్టి అదుగడుగుదూరమున 6౬ బౌాతుదురు. పాతిన విద పం 

బురుగు పట్టకు౦డ బూడిదను నుష్టును జలుటమంచిది, కా 

న్ని చోట్ల నిట్లు పాతక, కాయలలోనుండి ముక్క-దిగువటకు 

(వెలాడగట్రి, అటుపిమ్మట దూరదూరము 6 బాతుదురు, 3 

ట్రుపాతుటవలన మొదటపొత వలసిన (శ మతేగ్లును. అదిగాక, 

పు సైడు మొక్క- బాగుండునో చచ్చిపోవునో తెలియగలదు. 

అడుగడుగుదూరములొో మొుక్కొ-లు మొలచినతరువాత నా 

నిని దీసి, 20 25 అడుగుల దూరములో నోతులుదీసి, వాని, 
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లో నెరువువేసి పాతవలెను. కానివిస్తారము ఎరువు వేయుటవ 

అనం బురుగు పట్టుటకరాడ కలదు. అవివేళ్ళు లినుటకారం, 

భీంచి కమక9మముగ చివరవణకు వచ్చును కొన్నిపురు 

గులు లేత మొవ్వులో గుడ్లు పెట్టును, ఇవపిల్ళ లై మొ 

పుష్ట తిని వేయుటవలన, జెట్టదుగ లేక, చచ్చిపోవును. మజికొ 

న్నిపురుగులు లేత యాకులను దినివేయును. కొబ్బరిపంట 

లో గోదావరిగిల్లానే పఏధ మమున 6 జెప్పవలెకు, 

కొబ్బరి చెట్ల యుపయోగములు లోకవిదిత మే, వీని 

మాగికులు తౌటిమానువలె దూలములుగనుపయోగింపవు, 

కొబ్బరిమాగినుకంత చే వలేదా, ఆకులతో తాణియాకు దొర 

కనిచోట్ల, దడులు పందిళ్ళు వేసికొందురు. కొబ్బరి తినుటకు, 

పచ్చడిచేసికొనుటకు ఛాగుండును. ఎండలో నడిచివచ్చిన 

యత నికి తేంత కొబ్బరినీళ్ళు సేదచేర్చును. కాని విస్తారముగ 

తాంగువో జబ్బు చేయును. రొబ్బరికాయలనుండి, కురిడీల 

నుండి చమురుదీయుదురు. పొగలోనిలువ చేసిన కాయలనూ 

శె కోంచెము రంగుగానుండును. పరిశుభమెన యెండుకురి 

శీలనూనె చాలబాసండును. కొందజీనూనిను నేతివలెనే వా 

డుకొందురు. తలకురాచు కొనుటకిదియేవముంచిది. ఈనూనె 

తో కొవ్య్వాత్స్తులను వేసెడివారు, దీనితో సబ్బుకూడ చేయ 
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వచ్చును. జర్మని దేశములో? గొబ్బరినుండి వెళ్నవంటి పదా 

రృముచేయచున్నారు. ఇది ఎన్నిదినములు నిలువయున్నను చె 

డిపోదు. 

కొబ్బరి మూత  వ్యాధులవంటి కొన్ని వ్యాధులకు 

మంచిది.కొన్నిరక ముల జస్టరములకు కూడ వముంచిద 6టం 

కొబ్బరివీచుతోంగూడ మిగుల వ్యాపారము జరుగు 

చున్నది. దీనితోబిష్తులు మొదలగునవి చేయుచున్నారు. 

ముదురుకాయల వీచుకంకు బేంతకాయల దిమంచిది, కొబ్బ 

దికాయలను గున పముల తోవలచి డిప్పలను ఇనాలకొలము 

ఉప్పునీళ్ళలో నాన బెటి నారదీయుదురు, కొబ్బరి చెట్లనుండియు 
టి 

యా 

కల్లు గీయుచున్నారు. 

తాడి చెట్టు మిక్కిలి యుపయోగ మగు చెట్టలో నొక 

టిం స్తినినుండితీయు పదార్థములలో విస్తార మెగు మతి యగున 

ది నార. చానివివిధభాగ ములనుండియు  చేరువేరురకములనా 

రవచ్చుచున్నది, ఆకుల -మొదళ్ళయంద౦ టి -పెట్టికొనియుం 

డు పట్టనుండియొక రకము, క మ్మలనుండియొక టి, ఆకుల 

నుండీ. '"కుంకలమిందనుండు ర్ చునుండి యొక టి, మాను 

నుండి కరూడనొకరక మువచ్చుచున్నపి, ఏనిని పలువిధ ములు: 
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గా నుపయోగించుచున్నారు. ఈనారను పెదేశములకుం 

బంపి కొంచెము లాభముపొంది సంతసించుటయే గాని, వా 

నితో నేయీసాధనముల నెటుచేయుటో మనకు. "దెలియ రా 

కున్నదిం 

తాటిమా%నునకు వేవగలదుం దానిని ఖఇ౦ండ్రదూల 

ములకు సృంభములకు వాసములకు వాడుదురు, అది నీరు 

తిగలకుండ నున్నంత కాలము మిక్కి_లి గట్టిగా నుండును, ఆ 

కులతో నిండ్రక ప్వూలు దడులు, పందిళ్లు కట్త్రకొనుచున్నాము 

పీనితో గొడుగులు, బుట్టలు చాపలు, దొరటోవీలు, కూడ 

వేయుదురు. పూర్వకాలమునందు "తాటియాకులమిోంద నే(వా 

సెడివారు. ఇప్పటికిని కొందరువర కులు, పద్దులు మొదలగున 

వి వానిమోందవేసికొందురు. అకులమిో:దనుండు పువన్వార 

ము రక్ష మువచ్చుచోట రాసిన ర_కృముకట్ల్టును. వువ్వులకంకి 

పై నుండు మట్టనుకాల్చిన బూడిదతో కడుపులో బల్లబెరుగుట, 

మొదలగు కొన్నిజబ్బుల శాపధమువేసెదరు. తాటిముంజేె 

లును 'వేళ్చును చలువ చేయును. తాటిపండ్లను దినుట ద్విజు 

లకాచారముగాదు. వ్నిరసముత్తో మామిడి తాండ వె 

'తాండ 9బూయుదురు, తాటితేయగలను సాధారణముగ నందరు 

తినుచున్నా రు. 
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తాడి చెట్టునుండి కల్లు మెండుగావచ్చును. సుమారే 

బదియేండ్రవజకును కలు గీయవచ్చునుగాని మూడేండ్ల కొక 

మాటు మానుట మంచిది. లేనిచో చెట్టు సిరసించిపోవును. 

పోతు చెట్లనుండికంయె నాడు చెట్లనుండి కల్లు యెక్కువవ చ్చును. 
కల్లు పులియకుండ కుండలలోపల సున్న మును రాసెదరు, దా 

నిదవమునుండి బెల్లము, కలకండ వండుచున్నారు, కాని 

యది నిసారమురాదు. 'తాటిక లకండ నెపధములలో వొ 

డుదురు, 

తాళవృక్షమని తాడిచెట్టుననుచున్నాముగాని ఈెం 

డిటికిని భీదముక లదు, తాళవృతశుముకూడ చూచుటకు చా 

చెట్ల వలెనుండుటచే నభేదముగ నామములు వాడుచున్నా 

ము. కాని తాళపషతములు తాటియాకులకంటు కొంచెము 

గుండము గానుండును, ఈవృక్షములలో మగ, అఆడుభేదము 

"లేదు. దీనియాకులును తొటియాకులు పనికివచ్చు పఏతిపనికిని 

నుపయోగించును, వ్రాయుటకు యీయాకు లేబౌగుండును. 

(వూను అంత బలమైన దికాదు. కానిదీనినుండి సగ్గుబియ్యము 

వండవచ్చును. నారయువచ్చును. దీనిశుంకలు గట్టిగానుండు 

ను, వానికేరం్లై నను సులభముగా? బట్టును, “కొన వాని కెట్ట 

రంగు'వేసి పొగడములన తెగాని తావళములవలె చేసిగాని య 

ముదురు, 



థి 

హీంతాలవృతము ఆరు. ఏడు అడుగులెత్తు “్పైరగన్సు 

గాని చానిమాను ఈంత, ఖస్టూరపు_మూనులక౦ మె సన్నము 

గానుండును. దీనిలో పోతు చెట్లు ఆడు చెట్లుగలవు. ఆకులుకొం 

సము ఈ6తెాకులవ లెనుండును, మొదటనున్న చిట్టియాకులు 

చిన్నవి, వానివద్దముండ్లుగలవు. దీనికాయలు “బాగుండవు, 

సన్నముగానున్న మాను చేతికజ్దలకు బాగుండును. ఈ చేతి 

కట్టలతో నడ చుచుండిన తోివయందుండు పాములు తొొలంగి 

పోవునని కొందణుకు నమ్మక ముగలదు. 

పోక చెట్లు చిరకాలమునుండియు. దో టలలోం బెంచు 

చున్నారు. అవిసము_దమునకు రెండువం దలనుళ్ళదూరములో 

ను మూడువేల యడుగుల యొగుపి దేశములలోను బెుుగ 

జూలవు. వానికి నీరును వేశమియు నెష్కువగానేకావలమ, వి. 

త్ర్రనముల కేబది యణువది సంవత్సరముల చెప్పీ కాయలుమం 

చివి. అట్టివానినే తోంటలలో నొకమడిలో. బాతుదురు. 

ఒకటిరెండు సంవత్సరములై నపిదపం *న్న మొక్క_లనుదీసి ఆ 

శేీడడుగులదూరమున నాెబదరు. పోకతో(టలలోనే కొన్ని 

చోట్ల, అరటి, కొబ్బరి, పనస ఇట్లనువేయుచున్నారు. మజీి 

కొన్ని తావులందు 'బాడిద చెట్లను వేయుదురు. ఈచెట్లు లేత 

పోక"ముక్క_ల "కెండ దెబ్బదగులనీయవు. అయిదారు సంవ 



త్చృరములు రాగనే "కాయలు కొయుట కారంభించి, రమారమి 

అబువదిసంవత్పరములవణకు( గాయును, ఒక చెట్టు సాధార 

ణముగ రెండు గలలువేయును, కొని నేలసారవంత మెన యె 

డల మూడు నాల్లు గెలలుకూడ వేయును, ఒక చెట్టునకు సా 
భఛారణముగ 800 కాయలుదిగును, వర్ష కాలములో గాయ 

లె విస్తారము వానకురిసినచవో నవికుళ్ళీపోవున గాన వాని 

పె వోకదొప్పలను గప్పుచుందురు, చెబుక్కి- దొప్పలగట్టు 

వారు నిపుణులగచో ఒక చెట్టునుండి మటియొక చెట్టునకు ఆ 

కులను బట్టకొనియే పోంగలరు. కొన్నికొన్నితోంట లందొకొ 
క్క_ప్పుడు కాయలు పుచ్చుచుండును. పుచ్చునపుడ్కు పు 

వుషలపిోా౭దను కాయలమోాం౭దను నల్ల నిమచ్చలు బయలుడే 

రును. ఈమచ్చలు వర్షము తగిలినచో నెక్కు_వగును గావున 

వహో౯కాలములో వానిపై దొప్పలను గప్పుట యావశ్యక 

ము. ఒకొక్క-ప్పుడు చెట్లకు చెదకూడ పట్టుటగలదు, విస్తా 

రమండలుకాయుచున్న దినములలో నీరనెక్కువగాంబోయ 

గూడదు. ఫోసినచో చెట్టుతలలు విరిగిపడిపోపును. పోకతో 

టలందు ఇెమ్ముయారకుండుటయే కొంచెముమంచిది. ఫొగా 

క్కు అల్లము, పసుపు తామలపాకు మొక్క_లు చమ్మ నార 

సీయను గావున వానినిగూడ పోళతోంటలందు వేయుట 

మంచిది. oo 
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కాయలనుండి పోక చెక్కలను పలుచోట్ల బలువిధ 

ములుగా చేయుచున్నారు. కొందజు కాయలు 'సపూతికాగ 

ముదరకమునుపే కోయుచున్నారు గాని ముదిరినకాయల చె 

క్క-లేమంచివి. కొన్నిచోట్ల కాయలనుగోసి, ఎండ బెట్టయేము 

క్య్కలుగా గోసెదరు. మతికొన్నిచోట్ల వానినుడక బెమ్టెదరు, 

కొందటు ముక్కొ-లుచేసి, ఉడక బెట్టుదురుకాని ఉడక బెట్టని 

ముదుజబుకాయలు శవము, 

రెండ వరక ము చెక్క_లకు మంచివొనివలె నగపడుట 

కు 6 కొస ” బూసెదరు. అకొస నీరీతిని మంచిచెక్క--లనుండి 

యే చేయుదురు, పెద్ద పెద్ద రాగి జేగిసాలలో పఫోకకాయలనుడ 

కం బెట్టుచు నందులో, సున్నముగాని, తెల్ల మద్ది బెరడు రొ 

క్క- బూడిదగాని బోెసెదరు. అట్లు రెండుగంటలు కాోగని 

చ్చి, చటిములతో నాకాయలను చేవి కొత కాయలనం 

దులో వెతురు. ఆకాయలుగూడ నించుమించు రెండుగంట 

లుడకగ నే వానిని దీసివై తురు, కాంగులో మిగిలిన రసము 

చిక్క-బడి, ఎబ్లగానగును. దీనిని వుతీయొక దానిలో బోసి 

. ఎండబెట్టుదురు. ఇదియే 4 కొన ౨” ఇదికవిరి (కాచు) అను 

శొందులేమోగానిి నిజముగా గాదు. కవిరిని ఒకతుమ్మణా 

తిచెట్టునుండి చేయుదురు లవంగచూరు. చేయుటకు కాయడి. 



ప్పతోడనే కతి రింతురు, తరుచు మంచిపోకకాయలను లవం 

గన భూారు చేయుట లేదు, 

లేంతపోకకాయలు వికేచనశకారి, ఎండుకాయలపొడి 

గాని. కాల్చిన కాయలపొడిగాని పండ్లకుమంచిది. వీని వాడు 

క యంతయు తొంబూలములోనే, సదాభోడెనమెనపిదప తాం 

బూలము వేసికొందుము, అన్నమరుగ జేయుశ క కొంచెము 

దానికింగలదందురు. మజియు తోంబూలమునందువేసి కొను 

మజికొన్ని సుగంధపదార్థములు వీర్యవృద్ధి చేయునందురు. 

గృహవాస్తు లకు దస్ప మిగోలిన వారలు తాంబూలమువేసికొన 

గూడదనుటకు నిదియే కారణమెయుండును. వదియెబ్లున్నను 

తాంబూలమునకు మిగులగారవముగలదు. ఆదినుండి యు, 

మనలను జూడవచ్చిన వారికి తాంబూలమి చ్చి గారవించుటను. 

నకొచార మైయున్నది. మన డేశమునకు కొక గావచ్చినపు 
డు అయిరోపియనులుగూడ తాంబూలము తజుచువేసికొను 

చుం జెడి వారట, 

అట ఇ , 2 ఖర్జూర పుచెట్టు మన బచేశములో కెల్ల సింధు గుజరా 

టు, బండెలుఖండు, పంజాబు రాష్ట్రములలో. 'బెరుగు చు: 

న్నవి. వీనికి సరియగు శీతోోవ్లస్థికి, కుదురుట కష్టము. పు 

ప్ఫీంచుకాలమునందుగాని, కాయలు పంకబోవునవుడుగాని 
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చహజాముకురిసినచో€ బంగ్లుపండను. మజియు నీచెట్లకు ఉష్ణ 

మొక్కు. వనానుండ వలెను, 

ఖన్దూరపు చెట్టు ఈంత చెట్ల వొకే_యుండును, కానివీని 

యాకుల చివరలముండువ లెనుండ వు. పినిలోను పోతు వెట్టు 

అడు చెట్లు గలవు, ఇవ్ నరాలు, నూటయిరువది అడుగు లెత్తు 

“జరుగును, అరటిమొక్క-లమొదట విలకలు మొలచినట్లు ఆ 

శేండ్దుముదలు పదునారేండ్లు వచ్చువణకు నీచెటమొదట/ా 

డ చిన్న చిన్న ముక్కాలు "మొలచును, ఈచిన్నమొక్క-లను 

దిసిపాతియే ఖష్టారపు చెట్లను జెంచెదరు. గింజలనుండి కూడ 

ముక్క-లు మొలచునుగాని, అవిములచి "పెద్దవగునంత కాల 

ము ఏఓవికతో వేచియున్నను, ఆమొక్క-లు పోతుచెలై 

నచో పీయాజన మేమియులీదు. అదిగాక. అడచె, కనను 

గొంజలనుండి మొలచిన చటక ంట + సన్న పిలక లనుండి పెరిగిన 

ట్టు ఎక్కు. వకాయును, ఈచిన్నమొక్క-లను జ్యూగతగా దీసి 

లక అడుగులదూరదూరమున ము జేసి యడుగుల గొయిదీసి 

చానీలో తేలకపిండిని యిత రయెబువులు వేసి పొ తేదరు. పొ 

తిన మొదటిశెల పితిదినమును, రెండ వనెల వారమునకు రెం 

డుసారులును తరువాత డెలకొక మారును నీరుపోయుచుండ వ 

లెను, అవిపాతిన మొదటినంవత్సరములో వర్ణాకాలమునం 



కొబ్బరికుటు ౦ బ ము, ద్వీశ్తీ? 

దు చిన్న మొక్కంలకు గడ్డచు ట్రుట మంచిది, చెట్లకు పువ్వులు 

జూయునపుడు సీళ్ళుబోయ రాదుగాని కాయలుగాసిన విమ 

శు విస్తారము ( బోయవలెను, ఖర్జూరపు చెట్టు సాధారణము 

గ నెనిమిదేండ్లకు గాపుకు వచ్చునుగాని అదినేలసారమునుబ 

ట్టియుండునుం దీని వువ్వ్వులును కొబ్బరిపువ్వులవలె కంకులు 

కంకులుగా నుండును, ఈకంకులను గప్పుచు మట్టయొ క టిగ 

లదు. (స్రీపుష్పములపై నున్న మట్ల చీలినవీమ్మాటను (ఈమట్ట 

లు పువ్వులు పెద్దవికాంగ నెచీలును) పురుషపుస్పముల మ్మ 

చీలిపోవునపుడు దీనినుండి కొన్నికంకులనుగోసి (స్రీవుప్పము 

లమధ్య నిమిడ్చెదరు, అట్లుచేయకున్నను కాయలుగాయును 

గాని, అదిగాలినిబట్టి యుండును, ఒకోక ప్పుడు, అట్టు చేయ 

కున్నయుడల కాయలుగాయక పోవుటయు. గలదు. రీతి 

నిముడృ్బుటవలన 6 బుప్పొడి (పతి (ప్రపుష్పమును చేరగల్వను. 

ప్రకిపువ్వునుండి "పెరుగు వరూడుకాయలలోను చిన్నవిగ ను 

న్నప్పుడే శెండురాలిపోవును. అందుచే నాహారము మిగిలి 

యున్న నొక దానికి సమృద్ధి య బోనును. ఒక్కొకప్పుడు "కొ 

యలు నీరసముగ నుండునని తోచిన యెడల కొన్నిటిని చిన్న 
విగానున్నప్పుడే కో సిజే యుదురు, ఆమిగిలిన కాయలక పుడాహా 

గమక్కు వగ బోయి ఏవుగాం బెరుగును, 

ఖర్టూూ రపు చెట్టు విరివిగా. చెరుగుచోట చాపలు బుట్ట 

యు, విసనికజ్ణలు మొదలగునవి వీని యాకులత్రోడనేవేసెద 
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రు ఆకుల మట్టలతో. జేతికల్చలుచేయుచున్నారు. ఆరేబిమూా 

జేశములో పువ్వులమట్టలనుండి సుగంధ మగు(ద్రవము తీయు 

చున్నారు, ఆదేశస్తులకు కాయలు మిక్కీ-లి యుపయోగమ 

గు ఆహారపదాధజాము. నునము కాయలను శుభకార్యము 

లందు నిత రపండ్రకుC బదులుగా నుపయోగించు చున్నాము, 

వానిని గొన్ని జొహథములలో గూడ నుపయోాగించు చున్నా 

రుం పండ్లుతినుటకు చాలరుచిగ నుండును, కాని చెటున పండి 

న పండునకు బదులు బజారులందు బజెల్లపువీళ్ళలో నొనవే 

నిన దానిని అమ్ముతెచ్చెదరు. ఖజూళారపు చెట్లనుండిగూడ 

కల్లు పంచదారయు వచ్చును, 

ఈత చెట్టు మన చేళముకంబెక్కు-వగానె బెరుగుచు 

న్నని, కీనియాకులు గింజలు ఖజూజ రపు చెట్ల ఆకులుగింజ 

లవలెనుండును, కాని వీనిపండ్తలో నంత కండ లేదు. ఈంతచె 

ట్రనుండి కలుచాలవచ్చును- ఈక టునకు ధరయు'ణాల౫లదు- 

దీనినుండి గూడ పంచదార చేయుచున్నారు. 

చిట్టీంత చెట్లు ఈత చెట్టువలెనే యుండునుగాని రాబపో 

టగానుండును. దీనిపండ్లు కూడ చిన్నవి. ఇవిపండిన తరువా 
6 ధగ 

త నీంతపండ్లవలె నెజ్జగ నుండక నల్లగానుండును. 
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సంవ త ములు కూడ నీకుటుంబములోనివె, అవియ 

డవ్రులలోం జెట్టమోంద తీలాలవపెం బాకును. 'వానిపొడుగు 

న ఆకులు దూరదూరమున నుండును. వేంవ వెత. ములలోంజూ 

ల తెగలుగలవు- కొన్నిలావుగనుండును, కొన్నిసన్నముగా 

నుండును. కొన్నివిసారముపొడుగుగనుండును. ఏనిత్రోకుర్చీలు 

వేతికర9లు, చాపలు, బుట్టలు మొదలగునవి చేయుదురుః 

'వేంపబెత్తములను కోయగ నేవానినుండి పలుచనిదవము గా 

రును ఈద వమునుండి అరప్తూసవంటి పదార్థము చేయుదు 

రుం బెక్ర ములు సన్న ముగాను ఫొడుగుగాను నుండి ఎమైన 

ను వంగుచుండుట చేత తొడువలె నవి యుపయోగించునుం 

ఇవితొడునకంకై నెక్కున బరువునాపును. 

జీలుగ చెట్టు అరువది యడుగులెత్తు “పెరుగును. పు 

వుషలక ంకిమో6ద రెండు మగపుపుషలమధ్య నొక యాడు పు 

వృముండును. జీలుగమాను గట్టిగానుండి కలపవలె నుప 

యూగిందును. దానినుండి మంచినారయు దీయవచ్చునుం 

ఈనారతో. జేయు పగ్గములు ఏనుగులనై న కట్టుటకు సరి 

పోపునంత గట్టిగా నుండును, ఈచెట్టును గూడ గీసి కల్లు తీ 

యుదురు. దీనినుండియు చెల్లముచేయు చున్నారు. మాను 

మధ్యనున్న దవగ్గిలోనుండి సగ్గువియ్యమును వండుదురు. స 

29 . 
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గ్రబియ్య ము గింజలవలెనుండును గాని గింజిలుగావు, చియ 

ములో నేమిపదాధజణముగలదో డీనిలోను నదియీ క్లద్కు 

ఈసండిపదాధ౯ణాము చెట్టునడుమనుండు దవ్వలో నుండును, 

కాయలు కాచునపుడే పదాధ౯మంతయు నుపయోగ పక్ష 
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ను గావున సగ్గువియ్యముజేయుటకు చెట్లు పుష్చిం పక పూర్వ . 

ము వానిని నణీకీ, దవర్షిను చిన్న చిన్నముక్క-లుగ. గోసి న 

సాడు ము చేసెదరు. ఈపొడుము సీళ్ళత్రోం గలవి రెండు చేతు 

లతోడను రాయచు జంతికల చటమువంటి వానిమధ్య బెట్టు 

దురు. నారంతయు పెన మిగిలి అడుగునకు పిండిపోవును, 

దీనిని చిక్కాగ సీళ్ళతోం గలపి జళ్లైడలమోందం బెట్టి చేతి 

తోడనే .(కారపుపూసా 4 బొంది * దూసినట్లు దూయుదు 

రు. కనుక పిండియంతయు చిన్న చిన్నయుండల వ లెపడున్ను ర్త 

దియే సగ్గువియ్యము, సగ్ద్గుబియ్యముయొక్క- పరిమాణము ఆజ 

'ల్లెడ కంత లను బట్టి యుండును, , 

జీ ముకుటుంబము. 

నముమొక). గుల్మము, సికాండ ను భూమిలోనున్నది 

ఆకులు -దాణాశా)కారము _ తొడిమపొడుగు. పతముతో అంచు 

we చేరక న్య గాం గలయయుచున్న ది, 'సమాంచలము, 'సమరేఖపత్ర)ము, 

ఫున్ననుంజరి కంకి, ఉరుబెటిక దీనిని జుట్టుకొని యెదిగినపిమ్మట 

బిడిఫోనును. తేలుపురంగుః 

కంకి లాన్రుగ మొుకరాబొన్న పొత్తినలె నున్నది. దీనిమో 6ద6 బి 

. కు ప్రుహ్పములు సలవు. ఇవిచాలామాటియున్న ని. ఈ పనృంతములు లేవు, ర 
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తకపతములుగాని, అకరణపత్ళములుగాని లేవు. ఏకలింగ స్రస్సములు, ఆ 

డుసన (ప్రీ వున్న ములు. పెన పురషఫుస్పములు, _ నప్రుంసకప్పుప ములు 
గాడ గలవు. 

య్ర్రవు స్ప ము. 
అండకోనము. అండాయశను. 8 గడులు, Ao 

జలు 'స స్తంభనంయోగ ము, 'ఫలఅముకండ కాయ, 

పురు, పుష్ప ములు, మూడో నాల్లో కింజల్క_ 

ములున్నవి- పుస్పాడి తి తిత్తులు శండ్రునదులు. 

నప్రుంసు పక ఫ్రుస్సృములలాో జ మిదం టై స్ో శ 

గజపిప్పలి, 

గజవిప్ప లి eter కనులలో జెట్లమో షట చేళ్ళయాల 

మున బాథుచున్న ది. ననిన నుగిధ్రీ రాగిణి: ౧. 

అకులు ఒంగంరి వరక వెడివునలనప,. అండా 
కారము  సమాంచలము సమీ మివ) Y సు, క్రొన్స 

, WE స న్న ము 4 

పుష్ప మంజరి. కొంకి. ఉరుచెటిక ద్ముక" వైపు 
wl వంగియున్నది, అడుగున గ“ “ పచ్చగ న్కు పెనం న! 

పుపచ్చగానునుండును, కంకి _శొంచముపనుపు నర్భ న్ను 
శా నుండును, చానిమోయ న న్లనిముచ్చలునలప్రు, మ్ద్గు 
న స్రహ్పములు, శే 

ఫుస్న కోశ నుం వురుచేటికొతీ సిజీయబడినడి, 

కింజిలగ్రాములు 4. కొండలు పొట్టిని, ఫుప్పాడితి త్తులు ల్సి నదులు," 
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అండకోళము అండాశయము 1 గద్కి 1 అండము, వీఠసంయోగము 

'లములేదు. _ కిలాగిమునల్లగానుండును. కొన్ని అండకోళములం గొడ్డు 

అయియున్నవ్వ 

ఈకుటుంబ పు మొక్క-లలో. గొన్నిచిన్నవి, కొన్ని 

ద్దవి, కొన్నితీంగలు కొన్నిబురుదనేలలోం 'బెరుగును, ఆకులుజం 

ఎరిచేరిక. పఏనిపువ్పములనుబట్టి ఈకుటుం బపు మొక్క-లనుగు 

__,౨పవచ్చును. వానికంకులు మొక్క-బొ న్నపొత్తులవలెనుండు 

ను. సంవూర్మ పుష్పములు లేవు, అండకోశము ఉచ్చము. 

జేవుదుంపలు వున బేశములో నెల చోట్లను సేద్యము 

సీయుచున్నారు. ఒం(డు మట్టితో గాడిన యిసుక నేలలో: 

బాగుగ బెరుగునుు బాగుగనెదిగిన దుంపల తలలునోసి పా 

చి పెట్టుదురు, ఆతలలనుండి, 5, 6, ముక్క-లుములచును నా 

నికి దటుచుగా నీరును బెంటయు. దగులుచుండవలెను ఆకు 

లు కాక దుంపలశే ఏనిని నేద్యముచేయుచుండిన నడుగ 

డుగుదూరములో. బాతి మూడో నాలో ముదురాకులుంచి 

లేం వానిని (తుంపివేయవలయును. పదినెలలనాటికి దుంప 

"లెదుగును. 

వేవుదుంపలతో. గూరను మా(తము వండుకొనుచు 

న్నాము. వేసవికాలమందు, . వంగ, వీర పొట్ల మొదలగు 



శాయలు దొరకనప్పూ డివి సమృద్ధిగను కిళ్ళిపోకుండనునుండు 
టచే మిక్కిలి యుపయోగకరములగుచున్నవి. చేమదుంప 

లలో కొన్నిగుండముగాను, కొన్నికోలగాను నుండును, కోల 

దుంపలు బాగుగ నుడుకునందురు. చేమదుంపబయందును 

గందవలె దురద పెట్టు పదార్థముగ లదు. చేమదుంపల నుక 

కం బెట్టిన నదిపోవును, మజియు నేది న పుల్లని పదార్థము 

దీనితో లసిన నాపదాగ్గము చెడుగుణము పోవును, కనుక 

దబుచుగా చింతపండు పులుసునో, నిమ్మకాయల రనమునో 

౫లుపుచుందురు. ఏనియాకులతోడను గొందయి కూరవండు 

కొందురు. 

కంద  మొక్కయని మనమనుకొనునది నిజముగా 

నాకు లే, మా%నుగాదు. మా'నుభూమిలో దాగి 4కందొన 

'లెమాజినది. కందనుగూడ చేమవలెనే సేద్యము చేయుదురు," 

దీనికి నల్ల నేలమంచిది. దీనియందు దుణద సెట్టు పదార్ధము 

బాలగలదు, శ్రీ రార్టిదాన్పదశికి నుసిరిమొక్క-ను బూడ బేసినట్ల 

మహశళా యమావాళ్యకుం గందమొ క్క--ను బూ 'సీతురు, 

వస మొక్క పువ్వులలో రేకలున్నవి. వీని యాకుల 

నుండి -తెలముతీయుదురు. దీనీకేనః అజీగ్గము దగ్గు మొదల 

గు రోగములకు దగుననుపొనములతో నితురు. 
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'సూరికంద ఎక్కువగా మామిడి చెట్ల నీడలను బెరుగు 

ను, దీనిదుంపలును గందవలెనుండును గాని యంతకం౦ంయకొం జ 

న్నవి, కొంచెము తెల్లగానుండును. ఈదుంపలనరుగందిసి 

కంతులకును భాముకాటులకును వేయుదురు, దీనిని సరిగా 

నువయోగించిన యడల మంచిపనిచేయునందురు. | 

అడవికంద కొండ అమోదం బెరుగును. -దానిదుంప 

లు కోలగానుంకువు. వీనికినౌక విధవుగు వాసన గలదు& రెం 

డు మూడు మారును నీరుతో నుడకం బెట్టినగాని వాసనపో 

దు, దీనిని గొండ మోాందనుండువా రే తినుచున్నారుం 

అడవిచామ మొక్క_కు అకులు ఒకటో శెండో మా 

త్రము పుట్టుచున్నవి. దినిని గొండ జాతులు తిందురు, 

గజపిప్పలి అడవులలో. జెట్లమిాంద బాకును, దీని 

కాయల నెండ బెట్టి ముక్కలుగా. గోసి గడపిప్పలియని అ 

ము్యుచున్నారు. దీని నెషధములలో వాడుదురు, 

మూలసరి ఆకుల అడుగున ముండ్లుగ లపు. పుప్వుల 

లోల గింజల్క-కములు చాలయున్నవి. కాయ నాలుగు పలక 

లుగానుండును. 
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కుంభిక సీళ్ళలో మొలచును. వేసవీకాలమందు! బు 

ప్పించుట కారంభించును. 

తుంగకుటుంబ ము, 

వూరిగడ్డి ఇనుకానేలలో ౬ పరుగును. దీనియడు గున భూమిలోనున్న 

దుంపలు ఊ ల్లిగడ్డలనంటి లశునములు. కాని “పెన బాగ బారగలుగం బోరలుగ 

లవు, ఇవిడల్లిపొయలో వతెచే యాకుల మూలమున నేర్చడినవి, వీనిలోప 

ల తెల్తని సదార్దమున్నది. అదితినుటకు బాగుండును, 

పకాండము నిడువూానసే జరుగును. దానియసడు;సనమాత ము ఆ 

కలు గలవు. ఇదికొంచేము గండ్ర )9ముగానుండును 

ఆకులు, విసారము లేవు, లఘుపతియలం, సా సగమునుందు గొ 
అటో 

ట్రమువలె నున్నది, 'సమకేఖిపథ్ళము. సమాంచలము. కొనసన్న ము, 

ప్రప్పముంజరి, గుత్తులు. ఆరుమె:దబు పదినజకు కంకులుగలను, ఈ 

కంకులమింద చిన్నచిన్న ఫ్రుస్ప ములనలెనుండునని పు వ్యలుకాన్నో అనియు 

సంకు లే [హూ వాని క్రి అల్ప కణిక ములని కే బర్లు 

పుష్ప ములలో ఫుష్ప కోళముగాని, డళ్నలయము గాని లేదు, కిం 

ల్య-ములు అండకోళము మాతముగలనవ్రు. వానిని గష్పు.చు... పెరుగపతి 
ములు చేటికలే. ఈచేటికలకు తుషములని “పీరు, అల్బుకణకొము నింద. మొ 

దటనున్న కండు తుషములలో"నే ఏమియు లేదు. పెపానిలో కీంజలగ్రావు 

లు అండకోళశముగలదడు. J 
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తుంగ. 

2. కాయ. అల్పకణిశము తుషము పెద్దవిగా జూపంబడినవి. 

తా 
కింజల్యై- ములు శ. పుప్పొడితిత్తులు శెండుగదులు. సన్న ముగా 

నుండును, Te we ee 
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అండకోళము ఉచ్చము. ఒకగది. ఒక అండము. సీలముగుండిము 

చినరశాండు -లివికలుగనున్న ది. గెంజకొంచము గుండ మునసుండును, 

ఈకుటుంబములోని మొక్క-లు చిన్న గుల్మములు, 

అన్నియు గడ్లివలెనుండును. నీనికూకుల పాదవీఠము పూలిః 

గ గొట్టమువలెనుండును. ఫుష్సములలో పుష్పకోశము, దళ 

వలయములేదు. తుహములుగలను. వానిలోపల కింజిల్క_ 

ములు అండకోథము విడివిడిగాన నను క లసియెన నుంకునుం 

సాథధారణముగ కిండబ్య-ములు మూడు, మూడులోపుగాను 

డును. అండాభయపఫుగది యొకటి. అందొకటిమే అండ 
గ్ యం వర్ యల్ | 

ముండును, గసలముచివర రెండో మూడొ" చీలికలు గలవు, 

పూరిగ దుంపలు కరవుకాలమునందు పోగుచేసి, 

చెరిగి, ఉడక (బెట్టి తిందురు. కొందరు వాని నెండ (బెట్టి పీ౦డీ 

గొట్టి ర ళ్తులుగా. శేసికొందురు. సీవికొకవిధమగు పరిమెళ 

ము గలదు, 

(మస్తుక ము చెక్క-తుంగ పలుచోట్ల సుకుగుచున్న 

ది, దానివేళ్ళు లావుగను, గింజలుమూడు పలక లుగనునుం 

డును. దీనివేళ్ళు అడవిపందులుతినును. వీనికిని సువాసన గ 
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లదు. ఈ వేళ్ళను వొడుముచేసి నూనెలో చేసికొందుము, 

అగరువత్తులు శేయుటలో గూడ నీఫొడుమునుపయోగించు 

చున్నారు 

గొడ్డుతంంగ చిన్న మొక్కా, ఆకులు మూడో నాల్గో 

మాత 9మున్నవి. పసువులు దీనిని దినవు. గందలుమా(త ము. 

కొంచము కొంచము తినును, 

'తెగడతుంగ నీడ తడి యున్న చోట్ల బెరు ఇను. 

పువుషలకంకులు తెల్లగా నుండును, పశువులు దీనినిదినును. 

చలితుంగ నీటివార ెరుగుచున్నది. వేళ్ళు నార వేళ్ళ, 

వలే సన్న ముగానుండును. దీనికి ఆకులువాలగలవు, 

జల్లైడతుంగ నిలుకడగనున్న మంచిపీటిగుంటలలో (బె 

రుగుచున్నది: అది ఇరడుగులవజుకు6€ బెరుగపను, (పకాండ 

ము మూడుపలకలు. పలకలయంచులు వొడిగనున్నవి, 

కజ్రతుంగ పటువులలోను కాలువలలోను రెండుమొ: 

దబు అయిదడుగుల ఎత్తువజకు( జెరుగుచున్నడి. దీనికాడ 

గట్టిగాను, ఆకులు గజుకుగాను నుండుటచే. బనువులు దీని 

ని తినవుం ' 
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రక్కి_సతుంగ తుంగలలో నెల్ల పెద్దది, అదిచెటుపు 

లోను నిలుకడగనున్న నీళ్ళభోను ఇ అువదియడుగు లెతు వజ 

కుల బెరుగసను. అకులుకూడ అంత పొడుగుగానుండును. దీని 

పున్నాడితితుల-పెనకాండ యొకటిగలదుం 

కుషతుంగ చిన్నది. సారవంతమగు చోట్లగాని మొ 

అవదు, పువ్వుల కంకులలో నొకదానికి కాడ లేదుగాని రెండిం 

శీికిం గలదు, 

గుజిఛు చెక్కాతుంగ శస్పుసీళ్ళలో మొలన లేదు, వేళ్ళు 

దుంపలుగానుండును. అకులును జూలగ లవు, 

లాట్లవిట్టల శ్రీ మంచినీళ్ళ సారువుబలోనుందును. Le 

డ పొడుగుగా నే యుండును. శాని ఆకులుచిన్నావి, గింజలు తె 

అగానుండును. 
Ca) 

అల్లిక వేళ్ళు దుంవలవలె నుండును, అకులు గుండము 

గాను నున్నగాను నుండును, దీనిదుంపలను గూరవండు కొని 
తిందురు, 

తృృణకుటుం బము. 

నరిమ నటీ ముఖ్యాహా రప దార్టమః-గాన చానిని విపాగము సూగుచే 
pm] 

యుచున్నాము 
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పికాండము మూడు నాలుగడుగులతు "పరుగును. ఇదిసన్నము 

గాను, కొంచము నాలుగు పలకలు గాను నుండును. కణుపుల వదమాత ము 
, డు 

గట్టిగ నుండి మిగిలినచోట్ల బూలగ మండును, 

ఆకులు లఘుపఠి)ములు. ఒంటరిచేరిక. పాదపీఠమునలదు. ఇదిపి 

కాండమును జుట్టుకొనియుండును. పఠమును పొదపీఠనును గలియు చోట 

పాలుసువంటిది యొకటిగలదు. పత ముసన్న ముగానుఠడును, సమనేఖప 

త్రిము. సమాంచలము కొనసన్నృము. 

ప్రస్స మం జరి :---కొ మ్మలచివరలను౦డిరెమ్ముకంకులు. వీనిలోను తుం 

సమిుకగాలందునటె నల్చ్బకణిశ ములు గలను, వీ నిలోను, పుష్పకోళము, దళ 

వలయము 'టేదు , అల్ప కణిళ ములలో తుషములుగలవు, కొన్నితుషములశెదు 

రగా నట్టివియె, అంతకం మి పలుచనివిగలవు, వీనికి బునమనిపేరు ము 

ఖ్యమగు పుస్పైాంగము తీరెండిటికి మన్యనుండును అచ్చట కింజల్యాలు ఆం 

జకోశ మేుగాక దళ నరిగానున్న సొలునులజంటిసి కండుగలనవు. వీనికి ఊన్ము 

దశకము లనిపేరు. వీనిమాలముననే తుషము బుసము విప్పారును. ఒకయ 

ల్ప కణిళ్ల ములో మూడుతుపములుండును. మూడవతుపష మునశే బునము గలదు, 

వీ నిమధ్య పుష్పము గలదు, 

కీంజల్కు--ములు ఆరు. ప్రప్బొడితి త్తులు శెండుగ'దులు, 

అండకోశము, అండాశయము ఒకగది ఒకఅండము, కీలము చెర 

డుగా చీలియున్న ది. క్రీలాగ9)ము పక్షి "టక్కనలెనున్న ది 

అన్నికుటుంబముల కంకును తృణకుటుంబ మే పెద్ద 

ది ఈకుటుంబపు మొక్కలు (పపంచమంతటను గలవు, 
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వ్రవన్నియు చిన్న మొకగ లే, ఎత్తుగా6 బెరుపనవి చెటుకు, వె 
దురు మూత) మే, ఏీనికిసాభారణముగ మూలవహములుండు 

ను. అందుచేత నే గబ్జని ప్పెపెన ఇెక్కి వేసిన మరలు త్వర 

గాం జరిగినచ్చుచుండును ను, వీని॥ి కొమ్మను త జుచుగానుం 

డను. స్తుష్పుములు వాలమార్చు జందియున్నని, పువ్వుల శేకు 

లు లేవు. రయి,క పతములు లేవ, పున్వటుకొన్ని నఫుంసకము 

లు. కొన్నిమిథు ములు. కొన్ని వగలింగ ఫువ్పములు, అండా 

శయము ఒకగ దియె, సనిలోం గొన్నిటియందు చిట్టచివర ను 

న్న్న నుప ము లో సభా మియు న సువ్చు ముండును, నుటికొన న్నిటి 

యందు చిట్టచివర సదా సునుపపున్నుమో, సపుంసక పుష్ప 

మూ యుండును, ఈల గుణమును; 93 ఈకు కుంబమును "రెండు 

ముఖ్య భాగ ములుగ నిభ-:0చియున్నారు. 

వగి (పపంచములో ' కల తున స్ శ ములో'నే ఎక్కువ 

గాం బండుచున్నదిం మస డ్ గే ములో సాగగు 20,76,83,741 

ఎక రముంకును 7,౪4,00,522 నకగములు వరిసంట[క్రిందను న్న 

పం హూందూ సా సముకంట మసన రాష్ట్రములో నే యెక్కువ 

భంటగలదు. 06,04,400 నిక రగములు నరిపండుచున్న వి. 

పరిలోంబలు గకములుగలవు, నాలుగువేల రక 

ములకు తక్కు.వలేవు. వీని సీద్యము]! రకమును బట్టియు 
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భూసారమును బట్టియు నుండును. మిక్కిలి సారవంతమగు నే 

లల మోదం గొన్ని రకముల వరిని మూడు పంటలనై న పం 

డింపవచ్చును. విని పంట కిట్టిట్లు చేయుచున్నా రని. 'ె 

ప్పుట కప్పము. పలువురు పలువిధములుగ. చేయుచున్నారు. 

కొొందణబు పొలము దున్ని వితులను వెదజల్లు చున్నారు, కొం 

దరు ఒక పంటకు వెద జల్లి -రెండవపంటకు ఆకుపోసి ఊోడ్సు 

' చున్నారు, కొన్ని చోట్ల ఆకువుళ్లు జల్లి ఊడ్చి నగాని పంటపం 

డుట దుర్భటము, వర్గములకు( గొంచముముందుకొంచముతు 

గానున్న చెక్క-లలో నాకుజల్లదరు, ఆకుమళ్ళకు నీరు విస్తా 

రముగ నున్న యొడల నడి పోవుటకును, తక్కువగా నున్న 

యెడలనీరు బెట్టుటకును పీలు గనుండ వలెను విత్ర నములు త్య 

రగ ములక లతుటకు వానిని జల్లుట కొక దినము ముందు 

వానిపై కొంచ మునీరుజల్లి గాలిదగులకుండ క ప్పుదురు, లేదా 

వానిని బసాలలోంబోసి ఒకరాతి) వానిని ఇరువులోనో కా 

లువళోనో నానంబెట్టుదురు. ఆకుబాగుగ నెదిగినవీదప దానిని 

దీసి దున్ని, దమ్ముుచేసిన పొలములో నూడ్చెదరుః వరిపంట 

యు రకమును బట్టయుండును. కొన్ని మూడునెలల కె పంట 

కువచ్చును. కొన్ని బాల ఆలశ్యముగ పంటకువచ్చును. చే 

ను కోంతకువచ్చు నప్పటికి అందు పీరుండ రాదు, చేనుకోసి 

కుప్పలు వేసి నూ ర్చెదరు. ఈనూర్చుట ఎడ్ల చే తొంక్కించుట 
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యేగాకొబలలతో కొొటుటవలన గూడ జపగుచునుది, వ 
ag) యు శ 

రినంతయు రెండు ముఖ్యభాగములుగ విభ”ంపవచ్చును, పె 

ద్దవరులు, దావాలు. "పద్దవరులలో సాధారణముగ ఆ(టకడా 

లను జలుదురు. దీనిపంటకు సీరుచాలకావలయును. ల 

కొసార్షు:- కొంచెము పచ్చగానుండును. సీనిగింజలు చి 

న్నవి, వీనినంతగా సేద్యము'సేయుట లేదు. 

కృస్థనీలాలు వా థాన్యము చిన్నవి, కొంచెము నీలప్పువ 

శ్లముగలదుగాని బియ్యము తెల్లగానే యుండును, ఈబియ్య 

ము సన్నముగా నుండును. పీనిని తణుచుగా నావిరిమోంద 
వండుదురు, 

బంగారు" ౧లు, సువాజాములు, కృష్ట కాటుకలు, రా 

ఇామఃయులు, అక్కుళు, పయాగలు, రత్న భోగములు మొ 
aa + 

దలగ సుక్కు-రకములు గలవు, 

జొళవాలతపంట "పెద్దవరిపంటక ౦కు తక్కువ కాలము 

పట్టును. ఇవి శినుటకంతగా ౨ 'ండవు, కాని వీదసాదలు 
న్కు ఉప్పుడునియ్యమునకును పవీనినుపయోగించు చున్నారు. వీ 

నిలోను, గారికుంకాలు కొడమలు సుడవులు ముదలగ్సు 

-ఫిక్కురకములు గలవు, - 
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ధాన్యము సగమువండి చల్లారబోసి దంకపినచో నవి 

ఉప్పుడుబియ్య మశను, అవి వేదావారు తప్ప మన దేశములో 

నెవరు దినరు. కాని ఎగుమతి యగునవి విసారము ఉప్పుడు 

బియ్య మే. ధాన్యమునుండి బియ్యముచేయుటకి ప్పుడు మటలు 

గలవు. కాని మజిబియ్యముకంు దంపుడువియ్యము నే మ 

నమెక్కువ వాడుచున్నాము. 

ఇదివటుశు మై కెగుమతియగు థాన్యముమిోంద(బన్ను 

గలదు, 1575 సంవశ్చరమును౦డియు నీలి, లక్క నూనె, ఛా 

నము, మొదలగువానిమోంద పన్నుంజెడిది గాని కొన్నిసం 

వత్సరములై న తరువాతి ధాన్యము మోందనుంచి ఇతరవ న్తు 

వులపె పన్నుదీసివేసిరి. (పపంచములో బాలాడేశములకు మా 

న చేశమునుండియే, ఛాన్యమో, బియ్యమోా, పిండియో ఎగు 

మతియగచున్నవి, 

ధాన్యము దంపగా వచ్చు తవుడు, చిటు పశువులకు 

ముఖ్యా హారము, టాక కంసాలి వాండ కు ఆవశ్యకము. 

గోదుములను ఐరోపాదేశస్సు లంత విశేహషముగ మనము 

వాడక పోయినను మనచేశమునందును జరకాలమునుండి సే 

ద్టిముసేయుచున్నాము. గోదుమలపంట విస్తారముగ హాం 

80 
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జవాసానము నందే గలదు. దక్షిణ దేశమునందు వేడిమి 

యు వపషజబాములును ఎక్కువగానుండును గావున వీనిపంటకం 

త్ర యనుకూాలముగ నుండ దు. 

గోదుమలతోం గలపి యితర -పెరులను గూడ చల్లన 

చును ఒక భూమిలో నేశేట వానినే జల్లుటక ౦కు క సంవ 

త్పరము వానిని రెండవ సంవత్సరము  చిక్కు_-డుకుటుంబము 

లోని దగు నేపెరునె నం జలుటమంచిది. చిక్కుడుకుటుంబ 
షా హంజా (౮ 

ములోని వానిని జలుటవలన భూమి సారవంతవుగును గాని 
ae) 

సారముతగ్గదు. గోదుములలో నాలుగు ముఖ్య నున రక ములు 

గలవు, (1) తెల్లగాను మెత  గానునుండును, (2) తెల్ల 

గాను గట్టిగాను నుండును. (3) ఎట్లిగాను మొత గాను (4) 

వెటబ్రగాను గటిగాను నుండును. పంజూఘము రాష్ట్రము నందు 
డి అ యు 

10,184 ఎకరములు గోదువులు సండుచున్న వి. 

గోదుమలపంటకు ముటుక నేలలందు నగల ములకు 

ముందును, సల్ల పునేలలందు వహ౯బుతునై న పిదపను సాగుచే 

యుట నారంభింతురు. వీనికప్పుడప్పుడు తెగుళ్ళు పటుచుండు 

ను, ఇవి లేతముక్క-లుగ నున్నప్పూడొక విధమైన బూజు ప 

'వేసించి కంకులలో. జేరియుండును, మొక్కకు బెగులుగలు 

గుట చెన్ను లీనువజికును చెలియరాదు. చేలు నాలుగు 

al 
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మాసములకు పంటకువచ్చును. గోదుములకు మన చేశమునం 

దంత వాడుక లేదు. మహారామ్ర")లు, పండాబుదే శస్థులు ము 

గలగువారు గోదుమరొ టైెలను దిందురు. బాలకాలము వణ 

కు గోదుముల యెగుమతితో మనచేశమును పరిగణింప న 

క్క-ర లేదనుకొనిరిగాని ఇటీవల ఆయభిపొయము మా లెను, 

1904 సంవత్సరములో ఇంగ్లాండు దేశమునకు నిత రదేశముల 

నుండి కంటు మనదేశమునుండియ ఎక్కుముగోదు వులు వెళ్ళి 

ను; కాని తరువాత మనయెగువుతిత గను, మనమును గోధు 

ములను గోధుమపిండిని గూడ దిగుమతి చేసికొను చున్నాము. 

'సయుక్కొ “జొన్నలు చిరకాలముకిందట పోర్చుగీసువారు 

అమగికాబేశమునుండి దెచ్చి వునజేశములో నాటిరి. అవి యీ 

ప్వుణెక్కు-పగానే మన "దేశములో సిర్ణమగు చున్నవి. డాడాపు 

60122830 ఎనగములు నానిపంట క్రిందనున్న వి. "కావి హిందూ 

స్టానమునందేగాని మన రాష్ట్రములో నంతగా సాగగుట లేదుః 

సారవంతి మగు భూములందు వానిని జల్లి నను లాభ నుంతగా 

'భేదు, ఈైపెరువలన నెకరమునకు నిజువది యైదు రూపాయల 

లాభమున కంటు నెక్కువ రాదు. కాని "రెండవ పంటగ జల్లిన 

జల్ల వచ్చును. ఏనిలోనుజాల భేదములుగలవు, కొన్ని కొంచమె 

జ్రగానుండును, కొన్నిటి గింజలు "పెద్దవి, కొన్ని టిలో బంతులు 



ములిదిరిగియుండును, కొన్ని టిలో వంకర టింకరగానుండును, 

ఇవి రక్ మునుబట్టమూూడు ఆరునెలలకు మధ్య పంటకు వచ్చును, 

మనము లేంత పొత్తులను గాల్బితినుటయేగాని అంతేగా వాడు 
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ట లెదు, పీందూస్తానము నందు కొొండణు ముదుజగింజలూ 

పిండిగాంగొట్టి ఆపిండితో రొ'ట్లలు యొదలగునవి వేసికొర 



దురు. గింజలనుండి చక్కెరవంటి పదార్ధముచేసి దానినుండీ 

బాగిందిని చేయుచున్నారు. అట్లు 'బా9ింది చేయగా మిగిలిన తు . 

క్కు-నుండి రబ్బరుచేయుట నిటీవల నేర్చుకొనిరిి గింజలనుండీ 

చమురుదీసి "దానిని సబ్బు మొదలగునవి చేయుటకు వాడు 

చున్నారు. కాండలును ఆకులును కాగితములు వేయుటకు 

పనికివచ్చును. వీనిని పశువులు తినునుగాని ముదిరినచో ది 

నలేవు. మొక్కజొన్నల వడ్సకము మన దేశమున కంత 

గా లేదు. | . ॥ 

జొన్నలు కూడ మన 'ేశములో విశేషముగనే బం 

డుచున్న వి. ఇవి నీరుదొరకక వారికిపనికి రాని మెట్టనేల లందు 

పెరు చేయుచున్నారు. జొన్న పంటకు అరిష్టములును జాలగల 

వు మొక్క-లు తేగా నున్న ప్వుడొక విధ మగు బూజు పవే 

సించి మొక్క-లను నాశనము చేయును. ఈయాపదను పోగొట్టు 

టకు విశ నములను కొంచము సేపు వేడినీళ్లలో నైన (మిక్కి 

లివేడినీళ్ల లో జాలసీప్పుంచిన నవిచచ్చి -పరుగనే “పెరగవు, ) 

మైలతుశ ఫు నీశ్చలోనై న నానబెట్ట వలెను, కంకు లీనబోవున 

పుడు పక్షులు మిడతలు వచ్చి తినొజీయ కుండం కాసా సుండ 

వలెను పత్యేక ముగను ఎప్పుడును కొన్నే జల్లుట కంట, 
కందులు, అనుములు, గోగు మొదలగు హనితోం గలవి గొని 

ఒక సంవత్సర మపి శొెండన సంవత్సర! ముని జల్లినగాని వుంచిదిం 
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జొన్నలు కొందరు అన్నము వండుకొని తిందురూం వా 

నినరగించు కొనుట కష్ట్రముం వానియాకులు, కాడలు పశువుల 

కుబలము నిచ్చును వనిలో నాలుగ దు తెగలు గలవుం 

తెల జొన్నలు, పచ్చజొన్నలు ఎజ్జజొన్నలు అను ఖే 

ధములుగలవు, 

గడ్డిజొన్నలు ఇసుకనేలలో ఒకటి, రెండు, అడుగు అ 

తు పెరుగును గాని మిక్కిలి సారవంతమైనచో ట్ల పది, పదునై' 

దడుగులెత్తు కూడ పెరుగును. వీని కణుపుల వద్దవేళ్లు పారు 
ను ఆకులు నున్నగనే యుండును, గాని అంచులు “మాతను 
గ అుకుగొ నుండునుం 

-పెద్దచోళ్ళ కాడలు నిడుపుగాను బల్ల పరుపుగాను “రెండు ' 
మొద్నలెదడుగు లెత్తువజకు బెరుగును. ఆకులు కాడ కు రెండు 

వైంపులనే యుండును, వోళ్ల కంకులు వంగి యుండును గాని 

“పెద్దవోళ్ల కంకులు వంగి యుండవు. ఇవి అంతకంశు ఎత్తుగా 

నుండును ఏనిగింజలును బరువుగా నుండును, పినిసంటకు అ 

స్వుడప్వుడు సీరుతగులు _చుండవ లను గాని చేనులో నిలకడ 

గానుండ రాదు, నూతులు, చెటునుల యాధార మున్న చో నెప్పు 

జై_నను పంట పండింప వచ్చును గాని తేనిచో వ గ్రకాలము వ 
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జఅకువేచి యుండ నను, కాంత నోళ్లు కాంత బియ్యము వ 
లెనే పొతవాని యంతచాగుండవు వీనిని బీదలు తిందురు ఇ 
వియు బలమగు నాహారమే, వీనినుండి కొన్నిచోట్ల సారాయిని 

అడవివోళ్లు ముక్క-లు ఒకటి రెండడుగు "లత్తు పెరు 

గును వానిపి౯దెల్లని రోమములు గలవు గింజలు మూడు ప 

లకొలు గానుండును. వీనిని పశువు లంత గాందినవుం 

నిమ్మ డీ లోనువాల రకములు కలవు కొన్ని అరడు 

గులవఅకును బెరుగును, ఏనికోణుప్రుపందులందు చిగుళ్లుపుట్టుచుం 

డును ఈ చిగుళ్ళను నాటిననుముక్క-లుములుచును. వీనియల్ప్బ 

కణిశములు జతలు జతలుగా నుండును. వీని యాకులకు నివు é 

వాసన గలదు, ద్నికాండలను ఆకులను కూరల లోను మ్టిగ 

లోను వేసికొందురు, ఆకులను తేయాకు వలెగాచి కొందటు 

'తా9గదురు. కాడలను గోసి కట్టలుగట్టి వానినొక రాగిడేగిక 

లోవేసి బట్టి పట్టి చముప తీయు. యున్నారు. ఈచమురు సబ్బు 

లో వేయుటకును అక రనులో వేయుటకును, సుగంధ, ద, 

వ్యములు చేయుటకును వాడుచున్నారు, 

“పెద్దగంట్లు ఇసుక నెలలో బాగుగ బెరుగును, విని 

కంతగా వర్ద మక్క-రలేదు. వానలకు ముండే వీనిని జుళ్లెదరు.. 



473 వృష శా(స్రుము 

పవి మొడు మొదలు అరడుగులఎతువజకు. బెరుగును. వీని 
లో విట్టగంట్లు, ఎజ్జగంట్లు మొదలగు జేధములు గలవుం 

కొల్యలు ఒకగింజ నుండియే సాలు” దు కాడలు బయ 

లుదేరుచున్నవి, ఇవి గండ9ముగా మూడు మొదలు అరడుగు 
లయెత్తు వణకుంబెరుగునుః ఆకులు గరుకుగా నుండును. కొల్ల 

లను బీదలు తిందురు. 

నక్క-కొజ్ఞలు మెట్టపంటలుసండుచోట పెరుగును, అవి 
మూడడుగు లెత్తువణకుం. బెరుగును గాని ఒక్కొక ప్పుడు నేల 
మోదనే పడియుండి వేళ్లు చేయు చుండును. అల్ప కణిశముల 
కింద బిరునగు రోమములు గలవు, 

' బొంతవామలు మెట్టపంట* కాడలు "రెండు మొదలునా 
లుగడుగుల యెతువబకు నుండును ఆకుల అంచులు గజగు, చి 
రుకంకులు దగ్గిర దగ్గోగగా నుండును, వీనిని సాధారణముగా, 
బొలములలో "వెద జల్లుదురు గాని ఆకు సీళ్తుపోసి 'యూడ్బరుం 
శొన్నిచోట్ల ఆకు వారములకే పంటకు వచ్చును. వీనిని బీదలు 
తిందురు, 

నల్లణామలు ఆకులు పొడుగగాను నున్నగా నుండు 
ను కంకులు గోధునువరము బ్రవియు మెటపంటయే. వీనిని 
తిందురు. లా © 
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వర్షలు నాలుగ డుగులెత్తు వజకులబెరుగును వానిమోూద 

రోవుములు గలను. 

ఏనిని అన్నము వండుకొని తిందురు, కొన్ని 'దేశములం 

ది వివాహాది శుభకార్యము లందు వర్షలను పాలు పంచచాక క 

లపి వండక మానరు, 

చెటుకు మనబేశము నందంతటను సాగుచేయు చ 

న్నారు. పంచదార బెల్లము నిచ్చు ముక్క లితరము లున్నను 

మన బేశములోనిదియే ముఖ్యము. మన రాష్ట్రిములోంజెజుకు.. 

బళ్లారి కడప అనంతపురము, గోదావరి, విశాఖపట్టణము, 

ఆర్కా-టు కోోయంబుశూరు సేలము జిల్లాలలో నక్కు-వగ బం. 

డుచున్నది. చెటుకు పంటకు సంవత్సరమునకు పదిమాసము 

లు నీరు సమృద్ధిగ నుండవ లెను, 

చెజుకు గడలనుగాని _పెనుండు దవర్టి వంటి ముక్కుల 

నుగాని మూ రెడుమూా రెడు ముక్కలుగ. గోసి, నిలువుగంబాతి 

పెట్టక, పడుకొన బెట్టి పెన మన్ను గప్పుదురుం కొన్ని చోట్ల 

అట్టు పాతుటకు. పూర్వము గోతులు దీసి, వానిలో గడ్డిబరచి, 

చానిమోాంద ముక్కలను "బెట్టి తడిగడ్డి కప్పి వారము దినను' 

లుంచెదరు. మొదటి నెలలో వారమున కొకనాండు నీరబోయు 
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చుండవ లెను. తరువాత పతి పదునై దు దినములకును తడి'పె 

ట్టుచుండ వలయును. 

చబకునకు, చేప పెంట, పేడ ముఖ్యమైన యొరువులుం 

"తెలకపిండి, ఆముదపు తెలక పిండిముద లగునవి మధ్య మములు, 

ఎముకలు మొదలగునవి మూడవరకముం చెజుకునకు తెగుళ్లు 

కలుగుట కూడగలదు. ఆకుల లోను, గడలలోను బూజు పట్టి 

ఎజ్జు నెజ్జని చుక్క-ల వలెనగపడును. కొన్ని పురుగులు వానిని 

దొలిచి తీనివేయును, ఎలుకలు నక్కలు కూడ వానిని ధ్వంస 

ముచేయు చుండును: 

పికి సంవత్సరము నొకచోట చెణుకు వేయుట కంక 

సంవత్సరము విడిచి సంవత్సరము వేసిన మంచిది. కాని కొన్ని 

చోట్ల చెబుకు గడలను బూరి గ బె౭ికివేయక వానిముదళ్ల 

నుం చెదరు. అవిమరుసటి సంవత్సర మెదిగి పంటకు వచ్చును. 

ఈపి కారము మూడు నాలుగు సంవత్సరము లుంచ వచ్చును 

గాని యేకేటికి సారము త గ్రిపోవును. 

చెటుకుల లోను చాల రకములు గలవు. కొన్ని చిన్న 

విగానే యుండును, కొన్ని బాల “పెద్షవి. కొన్ని తి తినుటకు ఏలు 

గాను మెక గాను నుండునుః కొన్ని పాగా నుండును, కొన్ని 

ట్స్పె దగ్గర దగ్గరగ చారలు గలవు 
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చెజుకు కజ్జలను గోసి గానుసలలో బెట్టి యాడుదురు 

ఈగాను~లు నూని గానుగులవ లెనుండవు, ఇంచు మించు డో 

లంత లావున, అంత పొడుగున శెండు ఇనుపవి యుండును, అ 

వి నున్నగా నుండక అంచులు అంచులు గానుండును. వానివు 

ధ్వ్వను ఒక్కొక మాజబు మూడు నాలుగు గడలను బెట్టుచుం 

దుకు. కాలెడు రన మంతయు నడుగున నున్న కుండలో పడు 

చుండును. ఏడెనిమిది కుండల రసము నచ్చిన తజువాత దానిని 

"పెద్ద సపెనములలో బోసి గాచి బెల్లము వండుదురుం కాచుట 

కుచెబికు పిప్పియే పనికి వచ్చును. అందులోని ముటికి బోవు 

టకు సున్న మునో, పాలనో, చమురో, జిగురో చేసెదరు. ము 

టీకి పెకి లేలగనె దానిని దీసివేయుదురు.. బెల్లమునకు సున్న 

మెక్కు-వై న కొలంది గట్టివచ్చును ముదరగాగ మునుపే చెజు 

కు పానకము దీసి డానితోడను పటిక బెల్లము వండుదురు. 

యంత శాలలందు చెజుకును పలుచగను అయినురా 

లగను ముక్కాలు ముక్క-లు క్రింద యంత సహాయమునం6 జీ 

'ల్పెదరు, ఆబ్రిద్దలను చేడినీరున్న మజియొక దానిలో బెట్టగ 

చ క్కి_రయంతయు సేటిలోనికి దిగును. ఈవిధ మున చేయుట వ 

లన గాను గాడిన దానికంచు గెక్కు-న చక్కెర వచ్చును. దీని 

ని సున్నము తోనై న, పాలత్ నై నకాచి శుభ పరచెదరుం 
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అద వము నుండి నీరు పోయి పంచదార మిగులుటకు జానిని పె 

నములలో బోసి కాతురు, పంచదార పలుకులు పెద్దవిగా నుం 

డుట చిన విగా నుండుట ఈకాచిన పద్ధతిని బట్టియుండునుః 

తరువాత చానిరంగును బోగొట్టి తడిలేకుండ చేసి శుభ్ఫోపర 

చుదురు. 

పంచదార వండగ మిగిలిన పదార్థముల నుండి రమ్ము 

బీకు సారాయిలను చేయుదురు, చెజుకు పిప్పితో కాగితములు 
జేయ వచ్చునుగాని దీనిని యంత శాలల వద్దకు వొనిపోవుట 

యు, చెబుకు గానుగల వద్దకు వంట చెజుకు చెచ్చుటయు, వ్ 

లప్పయాస మగును. 

ప్రపంచములోం. గొన్ని "దేశములు బె బ్రము నెబులగక 

మునుపే మనము బెల్లపు వర కము నారంభించితిమి. కాని 
ఇప్పుడు ఐరోపా 'దేశస్తులు యంత స సహాయమున చాకో 
యుట నేప్పకొనుట చేతను, ఒకదుంప నుండి చాొక౫ పం'చదా 

రచేయుట చేతను మనవర్శకము. తగ్గిపోయినది. మనమే ఇప్పు 
డు పంచదార నన్ని 'జేశముల నుండి తెషి వ్పీంచుకొను చున్నా 
ము. 1902 సంవత్సరము వరకు అన్య దేశపు పంచజార్నపెన 
పన్నుగలదు గాని దానినిప్పుడు గొట్టివేసిరి . చెటుకుగడలు పు 
మ్చ్ంచి కాయలు గాయుట కూడగలదు వాని పుష్పములకు 
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వేటువేటు తెగలపుప్పొడిని సమావేశము వేసినవో రకరకము 

లచెటుకు గడలు వచ్చును. కొన్ని చోట్ల అట్టును చేయుచు 

న్నారు. 

వమనిజేశమునందును బరా శ్రదేశముసందునుగలసి 88800: 

ఎకరములు చెణుకు పండుచున్న వి, పంచదార చేయుటకు 24 

యంత9ళాలలు గలవు వీనిలో 19 బంగాళాదేశములోవే గల 

వు, నుంచి చెజబుకును నాటుచు యంత ర శాలల సెక్కువచేసిన 

యెడల నన్యదేశముల నుండి వచ్చుట తగ్గును, 

దటుకు గడలు తినుటకు చాలా బాగుండును. చెటుకు 

లన్న ఏనుగులకు బ్రితిమెండు, 

-వదురు కొండల మోందను అడవుల లోను విరివిగానే. 

“పెరుగు చున్నది. నెదురు మొక్కలు. గుబురుగా మొలచి: 

యందముగా నుండుటచేత వానిని తోంటలందును. బెంచుచు 

న్నారు. నెదుకు గింజలు చెట్టున నుండగన మొక్కలు ము 

లవ చారంభించును. లేం మొుక్క- ఆరంగుళముల పొడుగుగా 

నున్న ప్పుడు కిందపడి, నాటుకొని శేళ్టుబారును. ఇవిసెడ్డవగు 

టకు భూమి సారమును బట్టి పదిమొదలు ముప్పది సంవత్సర 
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చదుళ్లు, 

ముల నబకుః బెబుగును గావున సగమెదిగిన చెదురును దుం 



పతోం గూడ బెల్ల గించి మూడడుగుల ముక్కను గోసి పాతి 

"పెట్టుదురు. అదివేళ్లుచారి మొలక "లెక గనే వానిని దీసినేరు 

వేరుగ "బా తెదరుం 

"వెదురు శీతోష్టస్టితులు సమగూడి మొలచు చుండి నా 
మనమంకగ పొాటుపడ నక్క_జ తేకయే పెరుగును చానినుండి 

కాగితములు, నార చేయుటకుం బనికి వచ్చు పదార్థము మెం 

డుగ వచ్చును గాని, వానినుపయో గించుటకు కొన్ని ఆతం 
కములు గలవు, 

(4)  కాగితములకు మిక్కి-లి అనుకూలముగ నుండు అేంతచి 

గుళ్లు సంవత్సరము పొడుగున .దొరకవు 

(2) _ అట్టి వానిని గోసి వేసికివూ మొక్కలు భాగుపడవుం 

(ల) నెదుళ్టు విశేషము అడవులలోను, అనారోగ్యమగు 

"తాను యందును బెరుగును అపిపువ్పీంచెడు కాలము మిక్కి 

గ్ అనారోగ్య మైనది కావున నాకాలములో వానిని యం 

తఫశాల వద్దకుః గొని వచ్చుటకు కరూలివాండు) దొరుకుటదు 

ర్భటము. 

(4 'వెదుళ్లు యందున్న విరుసగు రోమములు ప సనివాండికు 

హానివేయును, "అరోవుములు తేసి సివేయకున్న వుంచి "కా 

గితములు రాను. 



280 వృక్ష శౌ యు ము, 

"పెద్ద ఇప్ప చెట్టును మన్య ములందు నెక్కువగాం "బెక 

గుచున్నది. ఆకులు బల్లెపాకారము- పువ్వులకాడలు పొడ 

నుగ నుండును, ఈ చెట్టును చాల లాభకారియగుచు న్నది, 

దీనివు వ్యులను చేదవారలు పోగుచేసికొొని, ఎండ బెట్టి ఆహాగ 

పదాధజబముగ నుపయోగించు చున్నారు, గింజలనుండి శ్రీని 

న చమురును వారు నేతికిని కొబ్బరి నూనెకును బదులుగ 

గూడ వాడుకొందురు. దానిత్రో దీసములుగూడం బెట్టుకొం 
దురు. అది సబ్బు చేయుటకును బనికివచ్చును. ఈనూనెయ, 

జెరడును, ఈడ క బెట్టిన ఆకులను గజ్జి మొదలగు వ్యాధులను 

బోగోట్టుటకు నుపయోగింతురు, దీనిక లపయు( జూలగట్టిగా 
నుండును. 

తుమి సక కుటుంబము. 

తుమ్మి కవెట్టు కొండపిదేళములందుయ “బెరుగును. 

పృకాండము :---ఇలువ ది, ఇఅంవదిఅయిదు అడుగ లెత్తున ఇర 
ఇను. బెరడు గొగ్రి గొగ్రిలుగా నుండును. కొమ్ములు చాలగలవు. లేత కా 
మ్మలమో (ద మెత్త ని-రోమములు గలవు, 

| అకులు ఇంచు మించు అధీముఖనేరిక, కణుపువు చృములు లే 
కుబుచతొొడిమ. లఘుపత్సములు. నిడివి చాకపాకారము. సమాంచలక్సు 
'లేంతవానిపపె రోమములు గలను 

. ఫుష్పుమంజరి 3 పురుష సుప్పములు కణుప్రుసందులనున్న వృంతే 
ముమో(ద మూడో నాలుగో యుండును. ఉఊపవృంతములును గవద శే 
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సాధా న్టపవెదురు, ఏబదియడుగులయొతు పరుగును 

ఇది గుల్ల వెదురుగాదు. దీనితో? బలములు, అమ్ములు, .గొ 

డు గుకామలు, కుర్చీలు చేయుదురు, 

గొడుగుకామ'వెదురు. ఇజువదియైదు ముదలు న 

లుబది యడుగులెన్సు పెరుగును. ఇవిబరాజ్రదేశములో విస్తా 

రముగ గలవు. కొన్ని మక్కి-లి సన్నముగ నుండును. కొన్ని 

యిక రచెట్టు యాథారము లేకుండ 'బెరుంగ లేవు, ఇవిబుట్టలు 

సంచులు అల్లుటకు వాలవీలుగనుండును,ః 

వెదుళ్ళలో నింక ఎన్నో రకములు గలవు, కొన్నిచా 

లలావుగనుండును. వానిని బండ్లకు నుపయోగించెదరు. క్రొ 

న్నిటితో త్రవస్టలు సోలలు కూడ వేయుదురు, కొంచము 

సన్నముగానున్న నానిని చెటుకున కాధారముగనుండు నట్లు 

ఇజుకు తోటలందుం భా9తుదురు, 

వట్టి వేను నీటితీరమునం బెరుగును, ఆకులుస న్నముగ 

వొడుగుగనుండును. అల్పకణిశ ములు జతలు జతలుగనుం౦ 

డును, వేళ్ళు స సన్నముగను నశిదువమువణజబముగను నుండును, 

ఎండువానిని తడికలుగకటి యమ్ముదురు, వానికి సువానన 
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గలదు, జేనవీ కాలమందు వానిని ధనికులు కొని ద్వారము 

లకు కిటికీలకు కట్టుకొందురు. 

నాగసరము, ఎనిమిది మొదలు పండెండు అడుగులె 

తు “పెరుగును, ఆకులు వంకరగా ఖడ్డమువ లెనుండును. అల్ప 

కణిళము లొక్కొకచోట నొక్కొక్కటియే గలదు. వీనిలో 

కింజల్కములు "రెండు, నాగసరపుకాండలతో పిల్ల ంగోరులను 

పాములవాండ్దూదు నాగస్వరముల గొట్టములను జేయుదురు. 

దూ రాగలు పతిచోట ములచుచున్నవి. బఇ్రవి భూ 

మిమింద పాకుచు నేయుండును. పువ్వులు వూచుకాడ 

ఆరంగుళములు మొదలు అడుగాతువబుకు లేచును. ఇది 
వవిత ఏమైన గడ్డి, వి 'స్నుశ్వరునకు  పేరతికరమని దీనితో? 

జసేయుచుందుము, 

దర్భ గడ్డి కాడలు అడుగుమొదల ము డోడుగులెత్తు వ 
అకు ములచును. ఇదియు బంవిత మైన గడియె, డీనినన్ని 

మ AD 

బాహ్యా కార్యములందు నుపయూగింతురు, 

రెల్లుగడ్డ్ కాలువగట్లమిాందను 'లేమగానుండు స టి 

ములలోను. పగను. అది సాధారణముగ 5 మొదలు "ప 

దియడు గులవజుకు 'చెరుగును గాని మం చిభూ మియెన చో 15 అ 
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డుగులవణకు కూడ "పెరుగును. వేరులోతుగాం బారియుండు 

ను. ఆకులు సన్నముగాను బొడుగుగాను నున్నవి, వాని అం 

చులు గబుకు. రెమ్మ కంకి కొమ్మల చివరనుండి, ఒకటి, 

రెండడుగులు వ్యాపిం చి యుండును, అల్పక ణిశములు జత 

లు జతలుగానున్నని. ఒకదానికి కాయడగలదు. రెండవదాని 

క్రి లేదు. దీని యాకులను మెలివేసి తా ళ్ళుచేయుదురు. బ్హది 

ఇంఢడ్లమో౭యద కప్పుటకు నుపయోగించును, ముదురుకాండల 

తో కలములుచేసి (వాసెదరు. దీనిని పశువులు తినవుగాని 

మిక్కి...లి లేత మొక్క_లను గదెలుతినును. 

ఆరింక శేమనేలలండె. దడుగులెత్తు వణకు. బెరుగునుం 

దీనిని పశువులు తినవు. 

రేవగడ్డి సారవంత మణ నేలలందు నాలుగై దడుగులె 

తుముల చును. 

పుత్సంగలి చెట్ల (క్రింద డొంక లవద్ద( జరుగును. అది 

"నేలమిోా6ద. (బాకు చునేయుండును, ఆకులు ౫X బుకుగానుండు 

ను. పురుషపుహ్సమునకు మీసము లేదుగాని మిధున పుష్ప 

మునకు గలదు , 

తుమ్ముగరిక 'నేలమో6ద పాకుచు నేయు౦డును ఆకు 
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చిప్పబూకగడ్డి నీళ్ళలో నాలుగడుగులెతువజకుం చె 

రుగును, ఇది . జేలుచుండును. గిండలు తెలుపుం 

క్తి . రాతి(పచేశములందు "బెరుగును, కాండ 

గుం(డమఃగ "రెండుమూడడుగులెత్తు పెరుగును. దీనికాడ లేం 

నీప్పురు. వీని “ముండ” దీనికివిత నములు, 
age) ఆలీ 

ఉణతతోకగక్ణ పచ్చికబయళ్ళలొో బెరుగును,. అకు 

లుమెండుగా గలవు 

ఫొండ జిట్లిగడి కొండలపూాదం బెరుగును, కాడచాతు 
వ ce 

కలమంతలావుగ నున్నది. ఆకులు మూడో నాల్లో గలవు. 

సంఖ! ణశిగడ్డీ ఒకటిరెండడు/ు లెత్తు పరుగు ను కాడయు 

నాకుటును విపనుగానుండును. అల్పకణిశములు మూజేసి గ 

లను. మధ్యదానికి కాడ లేదు, 

నశ్జీగక్టీ కాడ బల్ల బకప్పగానుండును. ఆకులు కోడకు 

కెందునై క వుల'నేయుండును. కంకిమాంద అడుగున పురుష యు 

ల్పక శశములుగాని, నపుంసకములుగానియుండును* పైన, ము 



ధ్య (ప్రీ యల్పకణిశము చానికిరుప)క్కల పురుషయల్బకణి. 

శముగలవు. (క్రీ యల్నకణికమునకుం గాడ లేదు. 

వంశము, వివృత బిీజవంత ముం 

(దచేవదారువంళము,) 

దేవదారు చెట్టును, ఇట్టి యితర చెట్టును మన చేశము 

లో నంతగా బెరుఫట లేదు, అపెరుగునవికొన్నియు పరి 

తములమిాందం బెరుగుచున్నవి. అవి శీతలపి దేశములలో ౬ 

గాని వర్ణిల్లం జాలవు, పూర్వకాలమునందీ చెల్లే పపంచము 

నందంతటను నెక్కు_వగా నుండెడివి, వానిలో కొన్నికుటుం 

జము లిప్వుడు పూలిజ౯ాగ నంత్రించిపోయినవి. మటణికొన్న్ని 

మిక్కిలి తక్కు_-వగనున్నవి. 

' ఈశెట్టు మిక్కిలి ఎెత్తుగాం బెరుగును. వాని యాశా 
రమును అందముగానుండును. కొమ్మలు మాి)నుమింద అ 
క్య-డనుండీ, యిక్కొ_డనుండి బుట్టి వంకొరటింక రగా. జెరుగ 

క పితికణుపుసందునందుండియు. బుట్టుచు సరిగా, ఇెరు 

గును, వీనియాకులు మిక్కిలి తీసిపోయియున్నవి, ఆకులలో 

రెండురక ములు?ా =; వచ్చుచున్నవి, క్రొ న్ని చిన్నవి గాను వా 

లుసులవలెనుండును.. పొలుసుల మధ్యనుండి గుత్తులుగా, న 

న్నని ఆకుపచ్చని యాకులు -పొడుగుపాటిని వచ్చుచున్నవి. 
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ఈపొడుగాకులు, పొలుసుల మధ్య పుట్టిపుట్టకుండగనున్న కొ 

మ్మామిోందనుండి పుట్టుచున్నవి. తృట్లు నిర చరములగు కొ 

మ్మ్మోాంద పెద్దాకులును, పెద్ద కొమ్మలమోా6ద చిన్నాకు- 

లును గలుగుచున్నవి, ఒక్కొక ప్పుడు 'నిర్థోచరముగానుస్న 

కొమ్మలుగూడ సెద్దనై “పరుగును, అన్ని చెట్లయందునునా 

కులీరితిని' లేవు; కొన్నిచెటలో పొలుసులు లేవు, కొన్నిటి 

లో మిక్కి-లి చిన్నచిన్నవిగా. నున్న యాకులు కొమ్మనం. 

టిపెట్టుకొ నియున్నవి. మజికొన్నిటిలో అంగుళముపొడుగు,: 

అరంగుళము వెడల్పుగాను నున్నవి. '- మదనమస్తుచెట్టులో 

ఈ'తాకులవలె పతవై ఖరినున్నవి. . 

మాను, ఆకుల అంత ర్భాగముల నిర్మాణములో. 

గొన్ని భేదములు తప్ప, దిర్చదశబీజకపు వృత్తములను బోలి 

యున్నవిం ఏనిపుష్పములందుమా(త ము వ్యత్యాసముచాలగ 

లదు, వుష్పములు కొన్నిలమీణములలో 6 బరక్షములను బోలి 

యున్నవి- చేవదారు మదనమస్తు మొదలగు చెట్లయందుూ 

కణుపునందులందుండిగాని, కామ్మాలచివ రలందుండిగాని కం 

కులు పుట్టుచున్నవి మధ్యకాండనంటి సెట్టుక్ ని చిరుసుగ. 

కొయ్య బారిన ..ేక్తులగలవు, ఈ పెద్ద రేకులక డుగున చిన్నచి 

న్న పొలుసులున్నవి. ఆ పెద్ద రేకులమోద అండములో, స్తు 
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ప్పాశిగిగాలో౫లవు. "రండును నొక దానిమోయగ లేవు. మత్తి 

ము ఒక కంకిమోయడం గూడ లేను. కొందు, ఆచిన్నపా 

లుసును చేటిక యని సస చేరును ట్రీ స మనియు. సన్లు 

చున్నారు, మీ To 18 |. లు నును (ట్రీ పత 9 మనియు, 

"పెద్ద రేకును మక్కి .చి 'ఏన్సదిగాం బగు? యండ లంజను నమ 

నియు ననుచున్నారు. అండము బహాగంగ ముగ నే యున్న 

విగాని మిగిలిన యన్ని "దల ను నన్నలా అండా శ యఫుగదు 

అలోనుండి గశక్నింపంబడుక! తీత (దష (ల. చట ముఖ్యల 

మము. ఫుప్వాడియుక TD, Dam ముల యొగ్ యు అంత 

ర్యా ౫నిగా్మగ ముస ౧ద, సంన్సచట్ శవంచములకును. వ్నిక్షిన్సి 

శీదముగలరుం. గాలి గీ యెగ్రినచ్చి సుప్వోతీ అగా ములను 

జేరు చున్నది. సలముగాని “ల అరగ ముగాని తదు. ఆడ గంకుతె 

దగి యండములు సంయాాగ ముస గు స్ ముగా ముస ప్వుడు 

"పష్ట ౫ డేకులు, ఫుప్పొడివచ్చి * స్టకు వీలుగ నుండును, (కొం చె 

ము వపాానున్కు సం యూగొానంన గ పునర కుండను ౮౮ 

నే మార్పు జెంది గిందయగును, ఈచేటు వ్స్తుల "మూలమున 

జీ పరుగును. కొన్ములనుండి గాని కొట వేసిన జక 

ములనుండిగాని పరు లీవు, 

(గ | Wy న్నే ల WN 
ఖ్ గ్ర ( 

ఖో 

జనజారు హీ 1 యా పర్వతము: 7 ఎద 6000 

అడుగు లెగ్తుగానున్న ప ప్రీ శములలో( బెరుగుడున్నది. అది 
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సాధారణము 12 అడుగుల 3 వారముగలమా9నుగ' నకు, 

గునుగాని మంచినేలలై నచో మాను నలు బదియేబదియడు. 

గల శె వారమునను "రెండువందల యేబదియడుగు 'లెత్తున 

ను ఇరుగును. ఈ చెట్లు నాలుూూదు సంవత్సరముల క్రొక్ర 

మూటు గిందలుకాచును. వీనికి వర్ష మంతగా నక్క-జబేదు = 

నీలగిరి పర్వగ ములమిోంద రాగిడి నలి యక్కు-వగానుండుటచేత. 

నో, వగ్శముబెక్క-వగా నుండుట వేతనోగాని ఈ చెట్లు పెరుగ 

"లేవు. హిందూ! స్థానమున ౦దీక లప నెక్కు-వగాొ వాడెదరు. ఇదె 

చిర కాలము గ టైగానుండును. జక్క-డపు పనులకు పీలుగ 

నుండును. ఈచెట్టునుండి కగూరత తెలనమువంటి పదార్థమువ 

చ్చుచున్నదిం దీనిని పశువుల రోగములు కుదుర్చుటలో. వా 

డుదురు, 
గ్, 

ఇట్టి చెళ్లు హిమాలయ పర్వతము లమింద మణికొ 

న్నీగలవు. వానినుండి గుగ్గిలమువంటి పదార్ధము వచ్చుచున్న 

ది. దీవికి, వట్టామూడడుగు 'లెత్తున, మా”నుచుట్టును క్ 

ల తో సాటుబెట్టుదురు. అందులో ద్రవము చేరి చిక్క-బడు 

ను. “ఇండుమయూడు "దినముల కొకమారు దానిని హోగుచేయు 

చుందురు. ఈ చెట్లను పడగొట్టిన వెనుక “వేరులు దీసి 

జీయుదురు, దినియాకులును గతము నిక 



490 న వృ (గ (సూ ర 

వచ్చుచున్నవి: - ఇట్టిమజికొన్ని చెటనుండి కూడ, కర్పూర 

తలము వచ్చుచున్నది. చెట్టునుండి తీసిన దానిని నీళ్ళలోం ౫ 
యా డం 

లపి' బట్టి పెట్టుదుకు. ఆవికిరాపమున వచ్చులే లమును చ 

ల్లార్సి ఒకదానిలో పోగుచేయుదురు. ఈకర్ప్ఫూర తై లమున 

కును, హోరతిక ర్వూరము, '. రసకర్వూరములకును నంబంథ 

ములేదు. ఈలెలము కొన్ని వ్యాధుల కుపయోగింతురు, 

(వరగుణ) మదనముస్తు చెట్టును మన దేశములో వి 
రివిగా బెరుగుట లేదు, సీనికంకు లనుండి యే మదన మస్తును 
జేయుదురు. 

వ గ్రము; పుష్పురపితము. వంశము:(చారువంత ము) పర్ష ములు, 

వర్షము : పుష్పవంశము :--- 

పువ్వులతోటలలో కుండ్రయందు మొలచుచు నెన్న 
డును బుష్పుంపని చిన్న మొక్క-లను మనము చూచుచున్నా 

ము, అవియే పణ౯ములు, కుండ్డయందు యొక్క_లవలెను 
న్నవి ఆకు లే, వాని(పకాండము. మట్టిలోం గప్పబడి యున్నది 
ఆకులు బహు నిన్న మిక మపత 9 ములై , యుండుట వేత నవి 

కొమ్ములవలె నగపడుచున్ననవి. ఇవి సాధారణము నన్ని 

యు చిన్నమొక్క- లేగాని కొన్ని చెటవంటివి గూడ కలవు, 
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కొన్నిసీళ్ళలో నేయుండును. చెట్లకు వేరులున్నట్లు ఏనికిని వేకుల 
వంటివిగలవు, ఇవియు ఆకులును, అన్ని వేరులు ఆకులు వేయు 
నశ, ఆయాపనులజేయుచున్నవి. వేరు (పకాండముల యంగ 
ర్భాగముల నిర్మాణము "వేరువేరు పణ౯ాములందు వేరువేరు 

విధములుగనున్నది. పణజాములవంటివి యితర"'మొుక్క_లుకొ 

న్నిగలవు. ఏనివ” ను మజియొక విధమున నున్నది, ఎందులో 

ను పువ్వులు వూ సెడు చెట్లలోనున్న ట్లులేదు. 

చెట్లలో సంతా నవృద్ధికి కారణవుగు నంగములు వు 

ప్త స్పములని -జెలిసికొంటిమి. కాని వీనిలో బుహ్పములు లేవు, 

"కాన “సిద్దబీడములు?: గలుగుచున్నన్, పణగ్ములలో సి 

న్ధవీజాశయములు ఆకుల కడుగువై వున అంచువద్ద పొక్కు. 
లు పొక్కు_లుగా నున్నవి. అవిపెరుగుచోట, కొంచము గో 

దువువణ౯ాముగా6 వేతికంటుకొనుపొడిమే సిద్ధబీజములు, ప 

రాకాములవంటి మత్రియుక "మొక్క-లోనివి యాకులవిాందయి 

ట్టట లేదు. చిన్న చిన్నకొమ్మలు కొంచ మెత్తుగా. జెరిగి ౫ 

ద వలె నగుచున్నవి. ఏనిమాందనున్న యాకులకణుపుసందు 

లలో నవి పెరుగుచున్నవి. 
గ 

ఆడు, మగ, సిద్దవీజములలో పరిమాణము తప్ప ౫ 
ళా 

కొణుపించు భేద మేమియు లేదు, ఆడుసిద్ధబీడములు పెద్దవి ఈ 
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సిర్భటిజము "లై ఎ గుడు న్నపో és సిస్టం స యము లెట్టు పు 

లచున్న ౪ వొనిని స శ్రదరృనికిింద, జ (మాచినగాని 

సుోనకోముగాదూ, 

సిళబీదములు గాలి కెగిరిన గన రము బడును, 
‘7 

పడి గమగానున్న యెడల సరులు కాగంఫించును. ఇవి కు 
కపహోట గ సుకం TOMI లి సశ్వ్పాగీ వ an) "జ్ మమియు 

గాన నారు, ఫం, యు సుల ర స న్ | గో 'రింపదు, 

న ఖీ. స నీయ, స ime . ay సప ౧ జమున సు ణి త్ో 

డక్ పగపణం ము నచ్చుకీు లం అచ్చటి లగ ములు గానుగ 

నుస్నయెడల, నావినుంన్స్ అ రంగుఫముగంకు ఛ్ న్న", హృ 

ద గా గో రమ ౫ నున్న యుగ టీ సూయ తు గద. ఇదకొంచ 

మాకు పచ్చ? నున్నది, గాని, న్నికిని వీవాంచిన టనే అవయ 

వము 'లేమియు 'బీవ్స ఫి పరులు మ్మ ఎన్? నం లేవు, డా 

ని యడుగున మూగ సము సిసి, ఎగ వేరుని కా యలుగొలవు. 

దీనికి స : స్పంకురచ ఎదనిమని వరు... డీనియడుగున నుండి 
కొన్నిక ణములు “ఎరిగి, కాన్ని ల న నొందుట వో స్థూలసీ 

జములును, సూ స్రసీజములును నలుగుతున్న వి. సూ ఇడ 
ములకు మృదురో నాలు గలను. సీనిగాయమయున నవి యో 
దులాడుచు స్థూలభీజ ముల పస్టకుం బోవ్పును. ఈనగాయ్మబీజము 
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ల నాకమీజబంచుటకు స్థూలబీజములపై నున్న కొన్నికోణముల 

వద్దనుండి యొకరసము సృవించుచున్నది, విదపనొక స్థూలవీ 
జక ణమును ఒకసూ క్ష శబీ జకణమును సంయోగమును బొందు 

ను. మగ, ఆను, భేదమిచ్చటనే గలుగుచున్నది. మగకణము ఆ 

డుకణంములో గలసీపోవ్లుచున్నది, తరువాత నది పెరిగి, పెద్ద చె 

పర్షమగసచున్నది. “వ చెప్పిన పణక౯ామువంటి మజియొక మొ 
క్క-యందు పూ ర్వాంకురచ్చదన ము మిక్కి-లిచిన్న దిగానే యు 

న్నది. అది సిద్ద నీజములనుండి సెకివచ్చుటలేదు, క్ సిద్ధబీజ 

మునుండి పు ట్ణిస పూర్యాంకురచ్చదనమునుండి ఆడుకణములు 

మగచానినుండి పుట్టిన మగకణములే బుట్టుచున్న వి. 

ఈఏతిని జం మునుండి సణజాముపుట్టుటకు మధ్యనొక 

తరమున్న గి, పూ 'ర్వ్వాంకు రచ్చదనమునుండి పణజాములనుండి 

సిద్ధటీజములు పుటునపుడు ఆడు పణజకాము, మగపణజాము అనీ 

బీఢ మేమియు “లేదు. గంయోగమును తేదు. ఈథేదమును నం 

యోగమును ' రెండ నతరమునంచే గలుగుచున్నది. ఇట్లు వ్ 

నిలో నొక మొక్క- శీవితమునండే రెండుతరములు గలుగు 

చు న్నమవి* 
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వర్షము : పుష్పరహిత ము, వంశము : అవయన 

రహితము ఉపవంశము, (శేవతము). 

నీటిపా చిం 

నీటిఫాంచి మంచినీళ్ళలో నే an: ఉప్పునీళ్ళలోను నము 

ద 9ములలోను గూడ నుండును. ఈపాంచిలో.6 గంటికం గొన 

రాని యొుకొ-క కొణముగానే యున్న మొక్క-లును వందల 

కొలది యడుగుల పొడుగున్నవియుం గలవు, ఎంగవొడుగు, 

ఎంత వెడల్పున్నను నవి కణములసముదాయ మే గాని వాని 
బో ఆరుకొమ్మవేరు అనుభేదము "లేమియు లేవు. ఈల్యణ 

ములో బూజునుబోలియున్న వి. విడివిడిగానుండు కొన్నికణ 

ములకు నత్తలమిోాంద గుల్లయున్నట్లు గుల్లక లదు, అగుల్ల 

లో నేమూాలపదార్థముండును. అదివూతిణా౫ సెడిగిన పీదప 

మూల పదార్థము పెకివచ్చు గుల్లనుండి విడిపోయి ఆండుతం 

కొలుగానగును. ఒక్కొకతునకకు తిరిగి గుల్ల ఏర్పడును. అవి 

యు 'మొదటిదానివలనే "పెరుగును, లేదా, గుల్లలోనుండ గ 

నే రెండుగావిడును, ఆగుల్ల రెండు ఆలుచిప్పలు ౫ లిసియ 

న్నట్లు ఉన్నది గావున ఒక్కొకభాగమూనంటి ఒక్కొక చిష 
బోవును. తరువాత వానికి రెండవచిప్పవచ్చును. ఈవ స్పెడు 
"రండవచిప్ప 'మొదటి చానికం"క చిన్నదిగానుండును. ఈ కీ8 
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నినాద సంతా నవృద్ధి యగుచుండునుగాని, రానురాను ఆక 

ములు చిన్నవి కావలసియున్నది. అవి అట్లు చిన్నవిగూడ 

నగును గాని మిక్కిలి చిన్నవె నపుదు మూలపదాగ్రము బె 

టకువచ్చి "పెద్దదిగా బెరిగి విభజన పొందుచున్నది, ఏనిలోం 

కూడ "రెండింటి సంయోగముగలదు గాని వానిలో త్రీపురు 

పు వవ,త లేదు. 

కొన్నికణములకు మృదురోవుములున్నవి, కొన్నిసిద్ధ 

వీజముల మూలమున సంతా నవృద్ధి గావిం చుకొనుచున్నవి, 

కొన్ని సం యోగినులై | వ్యావించుచున్నవి, 

మోరుః[వశా(స్ర్రుములో జదివిన పసిరిక పోగును, వారి 

పనియు నీటిపాంచియె అవిశెండును ఆకుపచ్చగానే యున్నవి 

గాని సముదములః ( బురుగ్గు కొన్నిజాతుల పీటిపా౭చి ఎల్లి 

గాను, కొన్నినోదుమువగుజాముగాను నుండునా. వీనిరంగును బ 

శయు( గాన్ని యితరలతుణములను బట్టియు మూడువణఃణా 

ములుగ విభశించి యున్నారు, సముద 9)ములలో. జెరుగపనీ 

టిపాచిలో నంతానవృద్ధి కావించుకొనుటకు స్తూలబీజాశ 

యములు, సూ్యభీజాశయములు, కూడ6 గలుగుచున్నవిం 

కొన్నిటిలో రెండును నొకగిన్నెవలె నున్నదానిలో బుట్టి, చా 

వినుండి విడి కరటములమూలమున బయటకువచ్చి స్తూలబిజి 



వృత శౌ (స్రుముః 

ములు, నూట ్యనీజ జనులు సంగమము, “ “దుచున్నవి, శ్ 

నిగుజించి పూవిజ గం దలిసికొనుట తయరు 

డలం గాని సాధ్యముగాదు కనుక, ఎక్కు నగావ గా) య లేదు 

నిర! పాంచి అధ య కుపనున్న. అది నిటిలో 

నుండు జంభుష్పులకు కొన్ని తార యు దాని కాల్చి బూడ్తి 

దనుండి | అయుంను 1 సరీ ము రుం 

ం w 
॥ ళీ ఖ్ ॥ ణి త వంశము: (వయన గంత ముం వం సి ము. 

ల YY te 
కసం | న. rw, CSR 

సవందబకొలలు యనంగ లేతు" పెంగు వుహోన్యి ఎ ముల 
war ల్లీ ఇ 

Ua ery “Om యం టల సట on an, The, 
న (1 XO 3 J Re WA) రంగ గ దుగుయను, వహ్వులమిోా 66 

టీ 

0 బూజును గూడ మొక్కల యనిన నవగుమా నం బు చాజును గాద యొక్క. ల యనిన సన be 

వటి దోయ'నే మూ కాని, యుపియు మొగ ల యా అన్ని 

ముొక్క..ణయందునుండు ఆగువచ్చనిగంగుగాని, “వేరు నమ్మ 

ఆరు అను స్ దము గాని పనియు తడు. కని ౫ టీ "వేరు. 
శీ 

ఎం నకుల "బరు౫ వను చోటు వరుగ శాని పోటు 

అనిలేదు. ఎచ్చట నాహాగ బదాస బా ము. తొగకునో, అచ్చట 

కొంజముదోటు జిక్కిన యడల? బివేసిం చి గ కొని పి 

సీ ఇల 1 ar బలో బట్ 1 బృంభించును ; గన్తిపి రాద దూలముల:: 0, సేడకుప్పల 
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విరాందమ, చెప్పుబమోందు పుకుగులమోా (ద, అన్నిచోట్లను ని 

వి పెరుగ గలవు. బూకా చూదుటకంతఠ నొకరీతిగనున్న 

ను దానిభోను జూల జూతులుగ లను. కొన్నియెచ్చటన నం జె 

రుగల గలవు. కొన్ని జీవపదాధ౯క౯ాముల మోొం౭దచేగాని "పెరు 

గం జాలవు మజికొన్ని పురుగులమోందనే గాని జీవింపలే 

వు, బూజులో కొన్నజాతులు సదా పరాన్నభుక్కులే; అన 

గా నితర పాొొయిలపూంద మొలచుచు. అవిసంపాదించుకొని 

న (యమాహారమును దినునుగాని తాము పాటుపడి సంపాదించు 

కొన లేవు. వుతీకొన్ని చచ్చికుళ్ళుచున్న ఫదాధకాములమోం 

దను తోలు మొనంగు నొకప్పుడు సజీవములై న పదాధకా 

ముల మాంచవగాని పరు వేను. 

బూాాను గొంచెముతీసి సూ్యూదర్శనితోల జూచిన 

యెడల నూలుపోగులవతె నన్నముగను, పోగులుప్రోగులుగను 

నగుపడును. ఈపోగులకు తంతువులని పేరు, ఈతంతువులలోంల 

గొన్ని ఆహారపదాధజాము నంటికొని చాన్నిపె6 బడియున్న 

వి గాని మటీకొన్ని పై కిలేచియున్నవి. పై ఇ క్రిలేచినవానికి ఊ 

ర్భ ప్రతంతువులని యు అడుగున నున్నవానికి నధస్స ంతువులని 

యు బీరు. కొన్నితంతువులలో. గదులు గదులు గ నున్నవిం 

82 
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| మతికొన్నిటిలో మథ్యనొక గోడ యైనను లేదు. కొన్ని పొడుగు 

గానె యుండును, మజికొన్ని చీలి రెమ్మ'రెమ్మలుగా నుండు 

ను, ఈ రెమ్ములును కొన్నిసన్నముగాను కొన్నిగుండ ముగా 

ను, కొన్ని మేకులవలెను నుండును. అఆహారపదాధజణము నం 

టుకొనుటయో, కణకవచములదార్షరం జొచ్చి యాహారము 

కొనివచ్చుటయో నూనె కొ9ివ్యువంటి వానిని నిలువచేసికొ 

సుటయో వీనిపని, ఈతంతువులలో నాకారభేదమంతగా 

"లేదు, కొన్ని లావుగను కొన్నిసన్నముగను, కొన్నిటిగ దులు 

చగ్గిరగను, కొన్నిటివి దూరదూరముగను నుండును. 

బూజులో నిలువుగ లేచిన తంతువులు సిద్ధ బీజములు 

కొనున్నవి. ఇవి విత న ములవంటివి, ఇవెక్క-డరాలిన నక్క- 

డ బూజుగం బెరుగును. తంతువులు పై కి పెరిగిన తరువాత 

వానిచివరనొక గోడ యేర్చడి, గదివలెనగును, దానిలోమూ 

ల పదాధకాము చాలగలదు, అట్లు గదియేర్పడిన పిదప ను 

రివేసినట్లు కి)ిందసన్నగిలి, తెగి రాలిపోవును, లేదా, అది య 

ట్లుండగనే దానికింద సీర్రీతినే మరికొన్ని యీర్చడును, ఒక్కొ 

క్క_ప్వుడు గదియీర్చడిన తరువాత దానిమోంద పలువలేర్న 

డి, ఆపలువలమోంద ెపి'కార మేర్చడు చుండును. ఇ వేర్చ 

డునపుడే బూజునకు పలురంగులువచ్చును, మన చేతికంటు 
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కొను పొడియు వీనిదే, ఇశేర్బడు సిద్ధబీజములకు చూణజా 
వీజములని వేరు. ' - 

ఆవాలు మొదలగు కొన్నివిత్తుల నోత్సుగజల్లి నీరువి 

సారము బెట్లినచో, ఒకొ-కప్పుడు లేత మొక్కలు వాడిపో 

వుట త టస్థించును. అట్టిదానినొక టి దీసి పరీక్షి ంచితిమా, అకు 

లు, (_వేళ్ళుసరిగానుండును గాన్ని మొక్క-యడుగున తినివేసి 

నట్లు కనంబడును, ముక్క_ వాడి పోవుటక దియే కారణము, అ 

చ్చట బూజు (ప్రవేశించి ముక్క-నుదిని ధ్వంసముచేసినది, 

చానిలో తంతువులు పైన చెప్పిన విధమున మాణ౯భీజములు 

గ చనేర్పడుచున్నవి. 

అట్లు శానిచో కొన్ని తంతువుల చివరలు లావె 

క్కు-ను. దానిలోనికి నూలపదోధల౯ాము మండుగ6 చే 

రును. పసిమ్మ్యటు వానినుండి' గసికవలె నొకటి బయలుచేరి 

(క మకిమముగ గుండ ముగా నగును. వదివజకు కొనలో 

నికి. జేరిన మూలపదాధథల౯ మిందులోనికి పివేసించి చిన్న 

చిన్న బీజములకి)ంద వీడునుం వీనికి "ండేసి మృదురోమము 

లు కూడగలవు, ఇవి మృదురో మబీజములు, ఈమృదురో 

మముల మూలమున ఏదులాడుచుబోయి. యితరమొక్క-ల 

ను చేరి, పెరిగి వానినే ధష్టంసము చేయును. ఒక ప్పుడు ణా 

లకోలము పొలమునెండ గట్టి తరువాత జల్లిన విత్తనములమొ 



500 వృత ళా(సన్ర్రు ము. 

క్క_లలో 6 గూడ బూజు పట్టుట లుగు చున్నది. ఈబూ జెక్క_ 

డనుండివచ్చును ఒకవేళ గింజలలోనే యుండిన నుండవచ్చు 

ను. కాని సాధారణముగ భూమిలోనుండియే వచ్చుచున్నది, 

భూమిలోనుండి యప్పటిక ప్పుడు పుట్టుట లేదుగాని ఎండ దెబ్బల 

'కాగుటకదివజ శే యేర్చాటుగావించుకొనియున్నది. నీరు సమృ 

ద్ధిగ నుండనపుడు మజీయొకవిధముగ సిద్ధ్దబిజముల నేర్చరచు 
ను. ఉఊోధ జ్యుతంతువుల కొనలు వెనుకటి లిన లావై మూల 

పదాధకామును చేర్చును. 

ఈతంతువులలో మగ, ఆడు భేదము గలుగుచున్నది, 

ఈకొనలందుండుగదులలో మొదట పలు జీవ సానములుండుగా 

ని సంగమమునకు వూర్వ మొక్క_టియే యుండున్ను ఇది స్రీ 
తంతువు, ఇది యిట్లుండగ దగ్వరగానున్న మజీయొక టికూడ 

చివరనొకగది నేర్పర చుకొనును, ఇవి రెండును దగ్గరగావచ్చి 
కలిసికొనును, ెండవదానినుండి ఒకగొట్టమువంటి దేర్చడిదా 
నిద్వార 'మొదటిచానిలోనికి మూలపదాధకామును జీవసాన 
మునుబోయి యచ్చటనున్న జీవసానముత్ో. గలియును. ఆ 
ట్లు గలసినపిమ్మట, వెంటనేదానినుండి తంతువులై నపుట్టును , 

లేనిచో, సెరుగుటకంత వీలుగ నుండనియెడల చాలకాలము “షి 

రుగకయె, నీళ్ళులేకున్నను చచ్చిపోక (బతికియుండును. ఇట్లు. 
దాగియుండి అవకాశము చికిం- నపుడు తిరిగి పెరుగును. 
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ఒక్క-క ప్పుడు బంగాళదుంప కుళ్ళి నల్ల డుటం గను 

చున్నాము, దానికి నిట్ట బూచజేకారణముం ఈబూజు మొద 

ట నాకులలో౭ (బవేసించి యూనుదాషరా దుంపలలోనికి దిగు 

ను. దుంపలు ముదురువై _పెచర్మము గట్లిగానున్నచో లో 

పల (బవేసిం పలేవుగాని లేత చానిలో౭ (బవేసించును కొ 

ట్లలో నిలువయుంచిన దుంపలు కుళ్ళుట కొట్లులోనున్న వుడు 

బూజు పట్టుట చేత నేగాదు, ఆదుంపలలో నదివటజశే బూజుప్ర 

వేసించియున్నది. 

ఈబూజువాధ వదల్చుకొనుట సులభముకాదు. కొన్ని 

రకములదుంపల చర్మము దళేసరిగానుండును. వానిలోకి 

బూజు సులభముగ. (బ వేసింప లేదు, "కాన సట్టివానినేరి 

వానితోడ నే సేద్యముచేయుట మంచిది. బూజుచచ్చునని సు 

న్నము, గంధకము మొదలగువానిని జల్లుటవలన లాభమం 

తగానున్నట్లు తోచదు, ఇ్రవియొక ప్పుడు బూజు నేకాకుండ మొ 

క్క_లను గూడ నాశనముచేయును. ఈబూజు అకులద్యార 

పవేసించును గావున నిదిజేరినట్లు చిహ్నములు దోచగనే 

యాకులను తింవుటచంచి్రగుట నిజమే. కాని మొక్క-కంత 

యు నాహారపదాధ౯ము ఆకులమూలమున'నే 'నేర్చడుచున్న 

చ్, ఆకులను తుంంపివై చిన నిక 'అహారమెక్షేర్సడును ? ఇట్ల 
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లూజు సిద్ధబీజములున్న వేలలో నాబూజునకు సరిపడని మ 

రియొక పై "ను జల్లుటమంచిది, చేదా, కొంతకాలమువజకు 

సచ్చట. నేమియు జల్ల కుండినను వుంచిదియె, ఈలోపున సిద్ధ 

వీజములు బూజుగ పెరిగి ఆహారపదార్ల మేమిఠ ధొరకమిచే 

నశించిపోవును, ఇంతకు నశింపకున్నవో నెకిద్వుడు పొలము 

లో నంతటను మంట వేయుదురు, 

కొన్ని జాతులబూజులందుం గొన్ని ఊధభ కాత ంతువులు 

"రెండు కెండుదగ్గరగావచ్చి, వానిచివరలు పెద్దవై గుండము 

గానగును, వానిలోపల నొకగోడ మేర్పడుచున్నది, పిమత్డు 

నీతంతువుల చివరలు రెండుగలిసికొని, ఒకచానిలోనికి బోవు 

ను, కావున మొదటిదానిని పురుషతంతువుగన్కు రెండవదా 

నిని ప్రీతంతువుగను నెన్ను చున్నాము. తరువాత నామిళత మె 

న చొనినుండి తంతువులు _బె లుచేరును లేదా పలువలు సిద్ద 

బీజాశయములు కూడ నేర్వుడును. 

వాజికొన్నిబూజులలో (స్త్రీపురుష వివక్షత తగ్గిపోయి 

'నది, ఏనిలోం గొన్నిటివీజములు సంచులవంటివానిలోనుండు 

ను ఒక్కొకసం చియందు సాధారణము గ " నెనిమిదియుండును 

గాని, యెన్నడు ఎనిమిదికంశు . నెక్కువయుండవు, ఈబూజు 

లలో సిర్ధబీజాశ యము ల కూడ6 గలుగుచుండును, ఈసిద్ధటి 



జూ జు, 508 

జాశ యములు రెండుతంతువులు గలియుచోట నేర్చడుచున్న 

వి; లేదా, కొన్నితంతువుల చివరల రెండుగదులేర్నడును ; ఇవి 

పురుషతంతుపులు నెన్నబడుచున్నవి ; ఇవి చివరలావెక్కి- 

న మజికొన్ని తంతువులనావరించుకొనియుండ వానిలోని ప 

దాధ౯మాడ తంతువులలోనికిజేరి మిళితమగు మూలపడా 

ధజము స్యూతాశయముగ నేర్పడుచున్నది. ఈన్యూతాశ 

యమునుండి స్యూత బీజము లేర్చడి సిద్ధథీడములవ లెనె బూజు 

ను వ్యాపింపంజేయును. ఈబీజములెనిమిదియో అంతకుం ద 

కుఠావయో ఒక్కొక సంచివంటివాని లోపలనుండుటచే వీని 

కీచురుక లిగెను, అట్లు రెండుతంతువులయందలి పదాధ౯ా 

ము ఒకదానిలో. జేరంగనే దాపుననున్న తంతువులుచుట్టుచే 

రి వానివావరించుకొనును, ఇట్లావరించుక్ నుట దానిసంవ 

రతణకొఅకే. కొన్నిటిలో స్యూతబీజములు బహిరంగముగా 

నే యుండును. వాని_పక్క-నుమా(తము కొన్నిగొడ్డుతంత-వు 

లుండును. కొన్నిటిలో నట్లు గొడ్డుతంతువులుండవు. 

ఒకొక్క ప్పుడు శాగులు మొదలగునవి పంటకు సిద్ధ 

ముగా నుష్నప్పుడు కంకులలోనుండి నల్లనిగింజిలవ లెం గొన్ని 

గ నంబడుచున్నవ్, వానిని చాలకాలమువజకును చెడిపోయిన 

గింజ లేయనుకొనిరి, తరువాత కొంతకాలమునకి వియు బూజ 
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గుట గహించిరి. ఈగింజలవంటివి చేను కోయునపుడు రొ 

లి భూమిలో చాగియుండును వానిమో(దనుండు నల్సనిగ 

ట్రైపడిన తంతువులు సంరక్షించుచునుండును గావున నవి రెం 

డుమఘూడు నెలలవబకు గూడ నట్లుండ గలవు, . తరువాత 

ఇానినుండి కొన్ని పలవలుబయలుదేరును. అవిరాలి డోలువా 

యించు కజ్దలవలెసుండును, వానితలవె న వొక్కులుపొక్కు- 

లవలెః గొన్నిటిని జూడవచ్చును, ఈవొక్కుల-పెన రం(ధ 

ముళలుగలవు. దీనిని సూత్మదర్శన్నికిందల బెట్టి చూచినచో 

ఆరం(ధముల(క్రింద సంచుకవంటివియున్నట్లు, 'చానిలోస్యూత 

వీజములున్న టు గానవచ్చును, ఈసూతే బీజము లుగాలి వరా 

లముననో, పురుగులమూలముననో _బెటకువచ్చి ఫుప్నుముల 

కడుగునం చేరి యచ్చట బూజుగ 6 బెరుగును. ఈబూజు పు 

పృభాగముల నావరించుకొనును. దీనినుండి సిధ్గబీజాశయము 
లుకూడ పుట్టును. మజీయు నివి పుట్టినపుడు తేనివంటి (దవ 
ముకూడ వీనినుండి (నవించుచున్నది. ఈగలు ఈలేనెకు నా 
వ్పక్సి దానినిగోలరాగా వానినంటుకొని సిద్ధబీజా శయములు 

వ్యాప్తినొందుచున్నవి. అవిమటీయొక ఫువ్వమును 'జేరగనే 
"యచ్చట మజల బూజును బెంచుచున్నవి* 

అటు కమ క మముగ బూజు పుహ్పమునందంఠ యు 
వ్యాపించి ఛానగ్టముపండ బోవునపుడె పై పె నల్లని గట్టిపారన 
ర్పరుచుకొనుచున్న వి. న 
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కబ్రుపులియుట, దానినుండి చిక్క_బడుట మొదలగు 

వానికి. కారణమగు మధుశిలింద కణములు నిట్టివియే, వానికి 

ని న్యూత బిజములు గలవు. 

ఒక్షొకప్పుడు గనోదుముచేలు పాడగునపుడు వానియా 
కులమింద పచ్చనివి గోదువువర్హముగలవి చారలగుపడును, 

ఈబారలలోనుండి పొడిపొడి వంటి పదాధ౯ము వచ్చుటచూ 

డనగును.దీనిని భూతదర్పణముకి)ంద. బెట్ట పరీక్షి ౦ చితిమూ 

అచ్చోట టూజుగలుసుటయు, అబూజు పలుగదులుగలది య 

ఏటయు, తంతువులు సరిగనుండ క, కొమ్మలు రెమ్మాలుగనుం 

జుటయు కనబడును. అకులోపల నీబూజును పొడివంటి సిద్ద 

నీజములు నేర్పడుటచేంత ఆకు అచ్చోటపగులుచున్నది. ఆప 

గులులోనుండియే సిద్గబీ జములు బె టకువచ్చుచున్నపి, అవి 

అండాకారముగనున్నవి, వానికవచవజ దట్టముగా లేదుగాని 

మూడు "చోట్ల మిక్కిలి సస్నముగా నున్నది, ఇది నీళ్ళ 

లోం బడినపుడు ఈసన్న ముగానున్నచోటులనుండి శాడలువ 

చ్చును, అమూడింటిలోను నొక్కటియే పొడుగుగా నెదుగు 

ను, ఇట్లుండగా నిది యేయాకుమోందనై నం బడనియెడలంబె 

కుగక చిచ్చిపోవును. 
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ఆకులమోా(దనున్న పచ్చనిచారలు సోమ మవణ౯ మూ 

గ మాజుటయు దానినుండియు సిద్దబీజములు వచ్చుటయు€ 
జూచిన చేకాని, మొదటివియు నివియు నొకపేనా యను సం 

దియముమాత ము గలుగును, ఈసిద్ధ్గనీజిముల కవచము మె 

క్కిలి దట్టముగానున్నది. మజీయునివి రెండేసి కలసి యేర్ష 

డిన ట్లున్నవి. 

మత్రియు నివి గోదముమమొుక్కా-లమాంద తిరిగి బూజు 
గా నేర్పడునేవూ యని జూచిరిగాని, గోదుమాకులమిోా:ద 
నెన్నీదినములుంచినను చెలనము లేదు, కా: మొదటిదియు, 
నిదియు నొకటి కాదని చాలమందిన మ్యాయుండిరి. 

గోదుమ చేలట్లు ధగంశ మగుచుండ గా, దగిరనౌొకజాతి 

గడ్డమొక్క_ యున్నచో -పెరునకు తేగులుఫూతి౯ాగబట్టునని 
రెతులందరు న మ్మియుండిరి, అది పరమభాందసమని కొందు 

రెగకాళిచేసిరికాని, అట్లగుట స్పస్ట్రపడియెను. అందుచేత 
నప్పుడు గోదుమచేలకు దాపున నట్టి గడ్షదుబ్బులనుంచ గాడ 
ని ఇంగ్లాండు నందు రాజాజ్ఞయుం గలిగెను. నిజముగా నీనా 
"మొక్క. లందు. గూడ బూజుగలదు. 

ఈసంగత౦తయు నెటిగిని యొకవృ్శ శా(స్తువేత గో 
దుమమొక్యలమి:ద గలిగిన ఇండవరకము సిద్దనీజములను, 
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ఈగడ్డిమొక్క- మింద వేసిచాచెను. అచ్చటనది గడ్డి మొ 

కృ_మిాందనున్న బూజువలెనే ఇరి7ను. ఇ ట్రీబూజు కొంత 

కాల ముక మొక్క- మోఃదను మజీకొంతకాలము వతి 

"మొక్క-యొక మోందను బెరుగుచు న్నది. 

కుక్కగొడుగు బూజును ఈబూజువలెనే గదులు గదు 

లుగా నుండును. కుక్కొ_గొడుగునకు బూజెక్కడందురేమో, 

అదికూడా బూజువూలమున నేర్పడిన దిః అది వృక్షమునకు 

“కాయ ఎట్టిదో జూజుల కది యటైది, ఇదియే సిద్ద బీజముల 

ను భూరించును, కాయలో గింజలుండీనట్లు దీనిలో సిద్ధబీజ 

ములున్నవి. _దానికాడను చీల్చి చూచిన యెడల బూజు 

వ లెనుండుట స్పష్టపడును- అది మొదట బూజునంటి పెటు 
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ని యడుగునె పున గొడుగు బెత్తములున్నట్లు చాల "రేకులవ 

లె గలవు. వీనిమధ్యనే సిద్ధబీజాశయము లున్నవి. కాడలో 

ను పెనున్న తంతువులు లోపలనున్న తంతువు లొకతి - 

రున శవ, 
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నృటయుం జాల యగత్య మ్. బని. “మున కోటకొ లదిరూ 

పాయలసంటనస్ట్రమగుచు న్నది. వరి, గోదువు, పోక, వు ౧6 
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లో గలఫివేయును. మణియు . సఆిరోఎయనులు ను వటి 

కొందును కుక్కు గొడుగులనసు గెన్నిటిని తిందురు, 
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మూగ. డ్ 

మయూభల'సరి 

మెంతి 

"మెరప 

మైసాడీ 
"మొక్కజొన్న 

రగనకాడ 

రవసలబ గ కాడ 

గసగడ్డమాను 

రక్తచందనము 

ర కవలి 
న 

గక్కు-సతు రగ 

రబ్బరు 

నాశ తా నీవి 

రాముతు లసి 

ఆగామూఫబలము 

on 

రుద జడ 

ధోదా "కు 
లో 

“దిగ 

చేల 

శేవలిచిన్ని 

Bro X: 

లవంగము 

లవండరు 

లాట్టపీట్ట అల్లి 
లోభ 

వంగ 

వన రా బ్రశు 

గడి 



వరినీలి 

వలకదూడ 

వలం౦ంచారి 

నస 

వల్లర సీ 

వానా 

వాఫివి 

నాము 

నాయింటు 

ఫిరజూ జీ 

గాయ 

బరుగుడుణేక 
త లో nv got అల్లో 

బహ మ కొ దునోగ 

కప రొ 

బము 'కొాంతిము 
fn 

షల 

“వెల్ల నొ గ 

“జతోనల వేము npg 0 
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Hoot= పేరు 

Adventitious = ఆగంతుక * 

Hpipbytic 

శంక 

Parasitic = బదనిక 

Secondary = పిల్ల 

'Pap-root == తల్లివేరు 

Cra 
oo అం6ు 

ద నాద 

naan 
py 

ఆన షే మ్ల ఆక లా 

Stem 

Bulb -- అశునము 

Cliinbing stem 
re] 
he తిరుగుడు 

స గలం 

Corm - కందము 

Herb -- గుల్మము 

Node — కణఫు 

Rhome ~ ము వహముి 

Kunner-~ గామిని 

Shrub ౧. గుబురు మొక 

'Pendril -- నులితీ ల 

1. ఓహ ధిశాస్ర్రుములో అంటు చేళ్టు 

2 నీవళ మ్రుయులో పరాన్న భుక్టులు 

శ. 95 చేల గొ మ్మ 

. Tree — 

| 

| 
| 
| 

వృక్నుము వ సెద్దాశెట్టు 

‘Tuber = గడ్డే 

Leai=st7 

Acuminate = చాలము గల 

Alternate = ఒ 

Auriculate — 

AXil = కణుపు 

Blade = పత్రము. 

By-compound = 

Compound leaf = 

ము] 

Cordate = వాద 

Crenate = వలను వచ ది 

Cuspidate = కకళోదంతి 

Dentate = దంతములు? 

Elliptic = సమగోళాకాన ము 

క జీవకా 

ర్. 

1 

ay జో 

“ల? 

య న దద 

ములో కంతి 
 అచాగాడవానారా

ంత లాం నాలా. కానా 

భీ 

త్వా 



Emarginate = ఖనిత్రము 

Hairs = రోమములు 

Imparipinnate --విపుమ న్న్న యు 

Lanceolate = బ'ల్లెపౌ కాగము 

Leaf base = పొదఫీథము 

Leaflet - చిట్లియా కు 

Linear = .దీ రా కొరము 
యె 

Lobe = త మ్మెో 

Oblong = నిడివిచొకపా కొగము 

Obtuse = గుండము (గొన) 

Ob-ovate = అభశ్సిగ అండా 5 

రము 

Opposite — అఖిముఖీ8క 

Ovate = అండా కారము 

Palmate - తొ సృ తనయుల 

Parallel (veination) - సను dp 
పృత్రెము 

Paripinnate -. సకుభ్టిన్న ము 

Partitc = విభా జిథిము 

Pinnate -- పత పె సుద్రి 

Pinnatfid -. ప లం గెట్ ము 

౨100260600. ఖండిపంమయు 
Pinnately (veined) ~ పముతు 

రేఖప తే ఖప లయ 

Renal = జీడీగింబాూ క "గను 
Round = గుండము 
Sagitate -= బాకా గాక మ 
Serrate =ఆ౦ప పుపండ్లు గల 
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న. మా ఆంగ కోశము 

He id od 

Inferior .. నా మం 

Imbriente ™ 1% AT 

nD 
K€) 

Indefinite హూ పత్రం ౦ఖ్యములు 

Irregular = అభ గాళము 

న. 
| న్న f న్నే Vat

 ను 

Labi ణే { bh స బల ' బ్లా * నచ 

॥ గి 

10010014 యను (ట్ యు 

Open నయగ" 

( ) ౪ ల కర్ర ళ్ళు oY cn 

Pedic] ti పవ్ఫంతిము 

teduncle » వృంటిము 

Perianth Fr షై నిటో భయము 

lege వము 

Pistals అంగి te పత్రములు 

Poli (petalors) సంయుక్త 

py . 
+ 

Panicle. my we 

సస we eg 
చ కోశము 

Karrmmone
 2 మధ్యాఖిసారి 

Faerie 
Ty 

(| | [1111 
శ తాళము 

here hia A బలో) nn 

spike » yo ష్ 

Spikelet ms లల క్ట సక 

"1 wld ws 

Starlet 7 ఇ. 

pes ల్లో 2 

wily 

Stigma = కాలా గము 

Style = కీలము 

Stellate = నత తా-కారము 

Superior= ష& చే ము 

! 
ఉం 

Tube = గొట్టము 

౧006] = గుత్తి 

Urceolate = 

గాము 

Valvate = 

Wings = 

మ ఓ 

Fruit-=5ల నము 

నాగ సరసొ-కా 

తాకుచు 

పతుదళములు 

Apocarpous ovary = విభశ్తా ౦. 

“డాళయము 

Agregate fruit = 

ఫలము కి 

Axilary Placentation = స్తంభ 

సందోనాగము 

Basal = పీఠ సాచూగము 

Prrny = కండక"య 

Collective fruit = 

ఫలము ] 

Capsule దూ బహ్ఫుసిడార క ఘటము. 

Disc = పశ్లేరము 

Drape == బాశ పెంకు కాయే 

Dry fruit = ఎండుకెయ 

నవమూ నొ 

మి(శమ 

తలా TRY 

కంపు క ఇరు. 



Fleshy fruit= గుంబు కొయిలు* 

Follicle = ఏక దారుణ ఫలము శ 

Free-central placentation = 
మధ్న సంయోగము 9 

“Indehiscent fruit = కథవఫలము 

Legume = ద్వివి దారుణ ఫల ము" 

Loculicidal = కోస 

Parietal placentation 
కుడ్య సండోాగ యు, 

Placenta = అండ లంబినసానము. 

Pome = వృంళ ఫలము 

Pendulous = | వేలాడు 

Permanent = సీరము 
. qm 

Shilocarp = విభజన ఫలము 

Syncarp్ఫous = సంయు"కా ౮ య 

శయయు 

Septicidal.-- ఫి త్తీ దారుణము " 

Unisexual lower -. ప్రకభింగ 

పువ్సము 

iene 5 గ్గ 
భయాలు 

Rm శల te sans గాకా గాదా 

'కి ఓ. అండాశయకుధ్య సంభ నం 

యోగము, 

'9. అవిదీళ్ళ కఠినఫలము 
ఓ. 4 ఏకని దారణ పుట్టుక ఫలము. 

శ్. ద్వివిదారణ పుట్టుక సలము, 

ర వృం౦త్ర పరిణామ సఫలము. 

7 ఆండాశయకుడ సంగా ము. 
కీ ప పువ్పు సమూహా పరిక 

కులము, 

“6. లో పెంకు కండ హెయి. 
« 

1. గదిగోడడారపగులు 

బాదు ముర ' 

Utricle స కు 
Tn wey [10100200 611121 బండా 

సా ము 

Winged fru fay , "mm 
Bul 

Seed “a: 

Aril. rw మ 

Angios perm © wos shares 
గ వు 

Cotyledon లని ము! 
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CGriptogann hyp re ty 
Dicotyledon I hoes sy 
nl parin లల ms 
Fuanicle Sars ph ee ' 

Gymosperm tg fH Po 
ము ఖీ 

Hilun pur చల ys 
Micropile wt pray 

Monocotylednn srw ha 
కిము 

Ovuale., wor 

Phen itn న. 
Seed coats rigs (| 
Tegmen ఆల 7 Ny 
LPT త. కీ... Su గ ళు (ఆ 

(17111. wed 

క. అంకుద యు 
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Class = వంసవము Order = కుటుంబము 

Incomplete, -- అన్ఫుటదళ Species = "తెగ 
శరము Variety = రకము 



పమిటి 

కాబజాజ చందనా ౧౧౦ధములు 
జక ర వప పూ 

అ 

= భా పాభివద్ధ నీ పృచురములు 

వానిళ్ల రామస్వామి శాస్తు)లు అండు 'సన్ఫువారి (గృంథముల్ము 
se — తి 

ఆర్. 'వేంక కేళ్వరు ఆండు కో గ్రంథములు 

ఆనందా వె,స్సువారి భారత భాగవత రామాయణ ములు 

విస్మృత కవులసీరీసు 

ముద్రిత గృంథచింతామణీ పృచురములు 

పానుగంటి నరసింహా రావుగారి నాటకములు 

చిలకమ్తి లకీనరసింవాముగారి గ్రంధములు 
— @ ( 

చే, వేంకట్రాయ శాస్తు)లవారి గ్రంథములు 

అఫీ్నవకవి తామండలి యంజలులు 

సరన్నతి పత్రి కా ప,చురములు, 

ప్రంతయేల * 

సంస్క్య్బుత గ్రంథములు పద్య _పృబంధములు, వచనకావ్యములు) 

నాటకములు నవలలు, చరిత ములు కథలు, వింతలు, వినోదములు, 

వగయిరా |! వగయిరా !! వగయిరా!!! 

మా వ ద్ద'దొ రకును 

Cal ఎ 

[=] 

బా వ కా = ral 9 ౦ దకతాపుక్కూడిపో 

వాంటురోజుు మదరాసు, 



[ఆ జాన సరం ౦ ధ్ర ఏజ్ఞా న సర్వస్వము 
జాని... 

ఇందు చరిత్రలు, ప్రకృతి? న్త్రృములు, జీవితములు, 
సీత, మత, సాంఘిక, వైద్య, రాజకీ యమాదివిషయములు, భూగో 
ళు, న్యాయము, శిల్పము, జ్యోతిపము మొదలగు నమస్త 
విప్రయములు చర్చింసబడును. 

నీ పృతి సంపుటమును ఆటు సంచికలుగ బంపబడును. ఒక్కొక్క 
సంచిక రమారమి 100_పుటలు గలిగియుండును. ఆటు సంచికలకు 

రూ. ర్-.0.0. అంచెకూలి అ. 0-8-0. మొదటిసంచికను వి. పీ. గాపంపి 

రూం ర్-8-0. వసూలు చేసికొనబడును. 

"మొదటి ఇందు సంపుటములు సిద్ధ మైనవి 

సగముతోలు క్యాలికో బై ౦డువేసిన సంపుటము 

2 క_క్కు-టి పోస్టేజిగాక 68-0 లగును. కొ త్తీచంచాచానులు 

"రెండు సంపుటములను కోరినయెడల అడ్వాన్సు రు. 5-0-0 లు 

పంపవలెను, ఒక్కొ-క సంపుటమును తెప్పించుకొ నునెడల 

రు. 2-0-0 ల అడ్వాన్సు పంపవ లెను, 

సూచన:__-అడ్వాన్సు పంపనిది సంపుటములు వి. పీ గా 

పంపబడవు, 

శే వి, లత్సణరావు, ఎం. ఏ, 

ముఖ్షసంపాదకు చూ 

క "తెనుగు ఎక వైక్లోఫీడియా అఆవ్పీస్సు 

వాంటురోడ్, నుదరాసు, 

re న ౦టురోడ్, మదరాను. ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వము వాం౦టురోడ్, మ 



చందాదారులకు 

1, దున్చళనందని 012 0 

2. వసుమతీవసంఠతము 1 0 0 

8. లలితచం[ద్రహాసము 0 10 9 

4. మృణ్ముయి 1 9 () 

శ్ర సీతారామ 1 rey 

6. నూర హోను 19090 

7. రాజసింహా 10 0 

8. మాధవీలత 1 0 0 

9 మ్పుణాలిని 10౮0 

10. మనోరమ 10౪ 

11 దురదృష్ట వంతులు 1060 

12. వివవృక్నుము 10 

“జీను బంధము లు 
1, రాధారాణి 0 + ౮ 
2. యుగళొంగుళీయకము 0 4 ౮ 

. సాధన h hw 

4 (ప్రభావతి 0 2 ౮ 
5. మాలతి 0 1 6 
6, కమలాకాంతు (డు 0 1 a 
7. లీల ౧ 8 7 
8. ఇందిర 0 8 pg 

ఏ హారావళి (పద్యము లు) 03 9p 

1. పరిమెళ ౧46; 
11. కొహీనూవు 0 6 ౮ 
12. ఉనా విని 0% ts 

05 ౮ 

సెక చెరి ఆంధ్ వ "64 ౨ 

స ఛారిణి ఆంధ పృణా గ్రంథ నిలయము 

నిదడవలు, క 

Y 

CT 

1 గ 
14 0) 

౧ tre 0 

[1 ఈ గ 

1 వీ 

i 1 

14 0 

hn ౮ 
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f గ్ 

1 46 ౮ 
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శ్రీయుత కట్టమంచి రానులింగా రెడ్డిగారి గ్రంథములు 

భా శాస్త్రము. 
(ఫి ఎని 

“ండునంపుటములు 

"ముదటి సంపుటము వెల ౧-౮-౦ 

“=ండవన సంపుటము నెల ౧-౪-౦ 

ఎట్ల ప్పుడును చేశముయుక్క. ఉత్కృప్ట్రదశ గానినికృష్ట 

దళగాని ఆ జేశమందలి ఆర్థిక స్థితిని బట్టియుండును. అట్టిస్టితిని 

కన్నులకు గట్టినట్లు తెలుపుశా న్ర్రమే అర్థ శాస్త్రము. దేశాభీ 

మానముగల (ప్రతివిద్యార్థియు సీశాస్త్రమును తస్పక చదున 

వలయును. ఇయ్యది స్వతంత్ర్యగంథను. ఇంబెన్ని యో 

నూతనవిషయములుగలవు. మూదు మిక్కిలి మన దేశమున 

క్షనువగు ఫక్కిని'పెక్కు విశేనాంశములిందు జేర్చబడినవి. 

py te 

Sr 

పింగలి నూర శార్యక్చక వుభావతీ కళాపూర్జోదయముల విమర్శన 

ఇట్టి సిమర్శన మిదివణకు మన యాంధంస్రసంచమున లేదు. 

ప్రతీసిద్యాధి కడంను దస్పర చదువవలయును. అం ధాఫరాగ్లేయ 

సండీతులు “పిక్కు...నుంది "సుచ్చుక్ొనియున్నారు. 
జైల 1.8.0 పోస్టేజినేరు, 

Tamm m nm 2 ఇలు నాల ఎల అ బజన. ఈ ననాలతాయునొన్తాునానకచూ నులు అబా నాలోన సా వాదనా ల అనాను వావాజన నానన ఖాతా డన లది! 

" " - i |! క ఇ జ " న్ని కీ జ్ స! " జ 

an ie Xe, we గ కీ Wn [yn సో వలీ | 9)" 9 Hn) "hrs 

(కనాను! వనుననిననునాననునన..న జా 



శ 

చ కటన ' 

బళ్ళారి వార్దా ఎౌనర్కూంలు. (ప్రధానాంథి పండితులగు ట్రై! శ్రీ! 

పండిత కె. సుబ, వ్యాణ్య కాస్తు)లచే విరచింపంబడి (శ్రీ సరసవినోదిశీ 

సభాసభ్యులబే చెన్న పురి, "బెంగళూర్పు బెజవాడ్క విశాఖపట్టణము మొద 

లగుచోట్ల “పెక్కు_మారులు (పడర్శింపంబడి (ప్రసిద్ధి నిగాంచిన యీ (క్రింది 

నాటక ములు ము, దింపంబ డీనవి- . 

po స్ట కృష్ణలీల 
ఆ లణ 

"ఇందు పాతివ్రత్యోపదేశమును శ్రీకృష్ణుని బాల కీడలున్సు గోపికల 

కాతన్లి యుప బేళమును ముఖ్యముగ గమనింపవలసిన విషయములు. 

చెల రూ.1 6 0 

ee లవకుశ 

ఇందలి సీతారాముల యెడవాటును, సీతాలక్షు తుల యరణ 

దోటీనమును లవ-ా-కుశ కుమారులముద్దుపలుకులును (ప్రతియొకరును చదివి 

య్తీ రవ లెను, వెలరూ. 1 0 0 

విఖీిపణపట్టాభి మెకము 

ల 

రీ శాన్రే(వకము మొదలు విఫీవణుని శరణాగతి వణుకును (వాయ 

బడినది. (ము దింపంబడుచున్న ది) చల రూ. 1 0 0 

నవనాగరిక యువతీ ప్రహసనము 

సరసవినోదినీ సభాజనరల్ మేనేజరు బి. మాధవరాయ విరచితము. 
ఇూాల్వు సేవా వాము, వదచవివావాము, చయ తానంతర పవాపవామ్సు మొదడు 

a 2 (ఫో oO! ' శ 

అన వాటిని? ఉంచి (వాయ: చనద కను. షుబ్బనవ్రు పుట్టించును. 
ఇ నూ, MSO మామే. నపాలాకూలి (ప్రత్యేకము. 

క్ ఈ క్, గస (ల అ= అండ్ స వంన సై సన్స్, 

బురుసు పేట, బళ్ళారి 

కాబా ననుం చకా ముకుు.డసో : వరాంనె.” , మదరాసు. 



ర్ 

కుజ్ఞానచంద్రి కా బుంక్క్కుడిపోలో దొరకు అమూల్య గ్రంధములు: 

ఎమానవధర్ముచందిక, ఇందు వర్ణా శ్రమధథర్మము, దినచర్య, 

ర్మాతిచర్య, సాము దికము, ' ఆకా -చము, వైద్యము 
మొదలగు [పకరణములు మానవు 'జేటుంగవలసీనవి 
కలను. ఎల్లప్పుడు దగ్గరనుండదగినది, . 2 0+ 

జ్చువాడై సద్యరత్నా కరము. ఇందు రోగ్గలక్షుణముల్ను చికిత్స Ae 
లున్వు' నాడీపరీక్షు (ద్రవ్యశుద్ధి భస్మాది విధానములు. 
వివగింపబడినవి, 2 8 0 

వస్తుగుణ రత్నా కరము, ఆహారపడార్థము, మూలికల గుణములు m 

"తెలుపును. - 1 4 ౮ 

ఇపల్లవిస్వరక ల్పవల్లీ. 2 0 0 
-గాంథర్వకల్పవల్లి. సంగీత విద్యా భ్యాసకు 

లకును, ఫిడీల్కు హారో్మోనియము సాథకులకును, సుభో 

దకమగునట్లు (వాయబడినది, ఇందు గీతములు, స్వరజ 

తులు, జంటవరుసలు, వర్షములు రాగమూలికలు 

ము కూ రద దనన అలాల. లా 

కృతులు, జావలళిలు, గలవు £00 పుటళఅుగబకి. క 0 0 

” నె ద్యగ ంథములు 
యా లో 

ఆనుపాన రత్నా కరము ఎఎ ఇల 0 12 

కాలజానము _ 2 = 0 4&4 ౪ 
షా a 

ముకి త్వారత్న ము . 6 0 1 4 0 

లనన్యం౦తరి నిఘంటువు 0 2 8 0 

-నాడినక్షుశ్రమాల, నాడినిర్భ యమం CC 4 6 

వాదే కరణ కల్పనుయము యం 66 1 8-10 
® ఖ్ 

-వె ద్యామృతము లం అం. 1 4 0 

వైద్యచింతామణి 2 సంపుటములు .., ఉం 5 0 8 

ర్ అనాం ఆ జి చ్. ము రాసు. సజ్జా నచందది,కా బుక్కు_డిపో.: వకాంటురోడ, భుదరాసు 



బసవరాజేయమా “ఇ 6 6 

చికి త్సాసారవా 

'సద్వైద్యజీవనము 2 - 

నాడేజానము 
జలం 

సక్యావధీగుణక ల్పమా 
. 2 

శార్గదరసంహీత 
2 జల 

ఘృత తరంగవణ 
ఎం 

జ్యోతిష. గ్ ంథములు 

ఆవవోబల శాఢీయముం అనబడు కిచాంత శా శ్ర్రరత్నము 

టీక |గహయుద్లగణితము నుచావారణ'సహితేము గ 

(వాయబడినది. జ్య్యోతివ ముగేర్వగోరునారు దీనిని 

చదిదినణా అంను+* ఇ = 

మూ జూన క మ 2 

జాత కాలంకారము 
. 4 ఈం 

సిఘుంటున్లులు 

శబ్ద రత్నా కగవజ 
శి అ 9 ఇత 

అంధ +పద నా రిజాతము °6 

"IJ 

ఇ oo oO ౪౬ 

0 

8 

శ్రీ రాజా మంత్రి పెగడ భుజంగరావుగారీ రచితములు 

ఆవ సిక కక జీనిచుము సుమా మ 280 కవ్రులగర్మెత్రణు 

వా) న ఒడినన. 460 ప్రట బా లడి 

కశ కెబభాపకంంయినాఓవెము 

ఆగి రాము ౧౫ రా వేదన (సవల) 

శతాధిక, -౦భక ర్హలగు గానవ్రఒవానూర్ కర్మదు కూరి 

కీ తేశం౫*ము పంనులు గార్ గ్రంథం చనా చా 

చకేఇమా 

తం ది కా బుక్కు_డిపో : వకాంటురోక్, PF, చడ రా సు, 

నా 

(౮) 

(౮ 

() 

0 



లంకాదవానము 

పీష్వానా రాయణ రావో 

"రాము డాణు నాటకము 

co 00 0 ® వై వ్రవగూథార్థ (ప్రకాశిక 
ఆ న స | ౦ ధ్ర నారన్వత ప్ర చురములు 

చిళలేఖ (నవల) 
లలితకుమారి, 

పెద్దాపురసంస్థానచరి[ త్రము 

శేవథర శన (పద్య కావ్యము) 

గుణరత్నా వళి (నవల) 

(శ్రీదేవి ” ఇథి థి Rr 

చామర్లకోట కై ఫీదు 

16 

10 

10 

న 

10 

10 

ళ్ చ న! 

Soca > oo 

జ 

తెన్ల ళం. శ్రి రంగాచార్యుల గ్రంథములు 

పౌండురంగను హాత్మ ్ యం. ఇది నుహాకని తెనాలి రామకృష్ణ కవి 

రచికంబగు పద్యకావ్యము, సటీక. 1 8 
సండరకాండము, టీ కా తాత్సర్య విశేసార్థసహీితము, (శ్రీ 

గోవిందరాజీయ, తీస్థియ, తనిళ్లో క వ్యాఖ్యానము 

ననుసరించి విశేషాగ్థమలు వ్రాయబడినవి. కిత్తాను లండు. 5 8 

పద్మపు రాణో త్త క్రర ఖండము. ఆంధివచన సహితము. ఇందు 

భ గవన్మం(త్రౌర్భ నినగణము, పంచ సంసా; తార (పథభావ 

దశావతాగ చరి తౌదులుగలన్ర. కిశ్రానుబై ౦దు. 8 0 

స్వగశ్వాన్త్రమయు.  ఆంధగితాత్సర్య సహీతము. సూర్య చంద్ర 
నాడిసంచారఫల, పీండోత్స త్యాద్య నేక నియమముల 
జెల్పెడి యోగ శాస్త్రము. 1 4 

విజ్ఞాసచం ద్రికా బుక్కుుడిపో : వకాంటురోడ్, మదరాసు 

అ ౨ అ ౨ ఆం 
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సకలార్థసాగరము. ఇందుమౌానవునకువలయు సమస్త స్త ధర్మ 

లు (శోమపడ్మి వాయబడినవి. వేదములు కాస్త 

ముల్కు స్రురాణముల్కు వివిధదేశమతములు 270 

శకునములు శ్రీ పురువు లక్షణములు, వారిధర్మ 

ముల్కు జెఆంగళేగినవి ఆనేకములున్న పి. 2 0 0 

కీ శారామాంజెనేయ .సంవాదము,. టీకా తాక్సర్యచ్యాఖ్యాన + 

సహితము పొలప _ర్హినాగయ్య కాస్తుగలును (బవ్మా/శీ 

నోరు గురులింగళాస్తుంలును వ్యాఖ్యాన్కర్హ రలు, 

అట్రబెండు. 1 4 ౦ కిత్తానుబెండు 1 120 

(శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము. దశమస్కంథ వూర్యభాగము * 8 0 

39 ఉఊత్తరభాగము, ళం 8 120 

39 నవమ'స్క్మ-_0థము. 2 0 0 

39 అషస్టమస్క_౦థము. 66 2 4 0 

N.B. వైనాలుగు (గంథములకోను (బవ్మా శ్రీ పాలపర్డి నాగయ్య 

కాన్తు9లు టీకా తాత్పర్య వి శేపార్గవి పులవ్యా ఖ్యానమ్తులం, బహు[(శవాపడి 

(వాసీయున్నారు. లెక్కలేని (ప్రతిమలుగలవు. 

రామోదయము. (ఫూర్వభాగము.) పద్య కౌవ్యము యుద్ధ 

కాండమువరళు శీ66 పుటలు గలది. 2 4 0 

క్యాలికో 2 8 oO 

7 క దయ ఖ్ గము కముద్ధ కాందము 2 8 0 

1 శ్వాలికో, జం 2 12 0 

వాలి కగామాయణను. పద్య కావ్యము వావిలొలను 

సుడ్బారావ్రగారడ్ 2. సంఫుటముజం. 4 8 

శె c 
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చిలకపాొటి _ నేంఠటరావూనుజ శ ర్రగారి గ్రంథములు 

1, శ్రీరాధి కాపరిణయము అను శ్రీగోపికాకాముది, 

2. ఆంద భోజచర్నిత్రమ, చెండుభాగములు కలిసి. 

శి. కాళిదాస చరిత ప్రకరణమ్ము 

4 వినోదకథా కల్పవల్లియను మహాకవి కాలళిదాసచర్మిత. * 

ర్. చమత్కార కథాకల్లోలిని శెంశుభాగములు. 

6. సుమసోవినోదన భాణము, (నాటకము) 

7, (శ్రీతుల స్యుపాఖ్యాసము. 

8. ఆంధివచన (బవహ్మావైవర్త మహాప్రు రాణము,. ఇందులన్మ్సీ 
uy 

సరస్వతి దున్తా, సావి తీ, తులసీ, గంగాది, స్త్రీ డేవ 

త్రో పాఖ్యానములు నూరును నారాయణ మహాదేవి 

విరాట్సురువు గణేశాది చరితంబులు అనేకంబులును 

తన్మం్యతోపాసనాదులును (ప్రతీషొదింప బడినవి, 
లి ఆంధ్భక లి. ఫు రాణము. 

19. ఆంధికనిన్లో కి. ఇందు (శీమ[దామాయణము లో నిముఖ్య 

ములగు శ్లో కములకు (శ్రుత్యాది సమ్ముతములగు మహా 

స్టములా కొ) కటా పదమునకున్తువాక్యము నకు నలుబ 

'దేంబది విభముల నుపన్యనీంపబడి యుండును. 

కవిచమ తౌ్మ-ర (పదర్శక.. తెనుగు కవీశ్ళరుల కల్పనా 

చాతుర్యమిందుగలదు. 

బాటు పద్యమణి మంజరి. కవులు ఆశుభారగ జెప్పిన చాటు 

పద్యములు, 

{ 

1 

1 

1 

౮ 

అ 

og ౦౧౦౪9౦ 

0 

6 అ ద ఆ 6 ౦6 ౪ 

0 

* వినోదక థా కల్పోవల్లియు, కౌళిదాసచర్నిత్ర ప్రకరణంబును, ఆంధ 

భోజ చర్షిత్రంబును పరస్ప్సరసంబంధము గలవి, 

మమతల తావ్యాతహానాాక! 

ను 

అచ లలల బట డాబ లయ
 చాచా 
ద
ా
 

చ్ జ భాం . 

ఏిజాన చం ది ,"కొ బుక్కు డిపో ; మాంటురో ఏక్, మదరాసు 
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కొజయవిలానముః 7 అంక సుం నాగి కము సీయం జం 

టకవి (ప్రణీఠంబగు విజియవిలాసమా మాగ్చిక ౫ గాని 

వా9యబడినది. 

దీనపోవ. కళతము. 

గ్రీమహాభారత విమర్శనము. ఊద్యోగోగపర్న్వము, సౌగ్న ండి 
రామశాస్తు)లుగారిది, 'కగ్ళలికోగ ౦ 

వసుచరిత్ర విమర్శనము. nus wu 

లక్షీ శృంగార కుభునువాం౦జరి. (శ్రీ దుగ్శా సుమా! స్వ 

శర్మ గారిది) పారాయణ యోగము. 

నవఅలు 

ఆంథ్రుసా(మ్రా జ్యము. ఇంకు అక్కుంనమాధన గుంతు ల బా 63 

ఆంధసామాజ్య నుహూోన్న తదళ య ఆంగ) షల్ 
రాస్ట్రులమై(తియు, లలన బాధియులును. భర్గ ఫు 

బడినది. 

ఇందునుణి. ఇగ) We గోట్ నందధగణ్న A ay 

మాంట్ కై" అనువవల ననుసురింగి ( 2 శల = 

చేశభ క ET థరని కుర్ ty స్వా తట్టక సు 

ఖుండనములం గల నవల, 

వాల్మీకి చరి రము (నుగ వ వననము. ) 

రావణుని చరిత్రము, చక్కు ని లి, 

అస్తమయమ్ము (గ్రంథధళ ఇ. సగ గాజా WR స్యాం లల్లీ 

విజ్ఞల దేవి, న Ir ea, Mt 

శ్రరుక, స్త్! కక Win 

వాల్మీ క wry 

యణ", ౧ Tn hr), 

(మూ+లను) dr nd! rn 

ఈ త్రేర రామాయణము సన సిం = { 

నిజ్ఞాసచం ని Be any, Ws ne re 

(} 

ఓ) 

జ్ 

ఖ్ 



ll 

కఅథొవణీవిజయ సేన చక్క... నినవల 6 10 

ఫి ద్యాదీ పిక, “తెనుగు భాషా సారాంశ సంగవహామా. ఇది ఒక 
న్యాకరణము 1 0 

తుగసతేకదురాశా భంగము. బాలార్మిత్రపు చెంకటావుగారిది 0 8 

సతీసంయు క్ష. అయిదంకముల నాటకము, 0 14 

యా దనూ'రేంచ్ర పి జయము లేక శీరంగారాయ పట్టాభిషేకము 

శాటకము. 0 10 

మూవద్దద్ "అకు అమూల్య (గ్రంథములు 

చింతాకుణీ మయూఖము. ఫూర్వము. నెల్లూరులో (పచు 

రింపబడుచుండిన అము దీ (గంథచింతామణియను 

నూసప త్తి) కయొక్క-సంచికలనన్నింటిని ఒక్కటి గా 

కలిపి 'బైండుచేయబడినది. పత్తింికాధి పతులగు 

(శీభూండ్ల్య రానుకృష్థ్యయ్య గారు 19 ఏండ్లు కృషి. 

శీసీసందుకు ఫలితనుది. అనేక అవూర్వగ్రంథధముల 

విమర్శనము లుగాలవు. దీనిపాళ_స్ట్యమును గుణించి 
పండీళులు మెచ్చుకొనియున్నారు. సుమారు 850 

వృటలు కలన. 7 0 

(గంగ గాజు "పంక పశ్యసి జయబిలాపము.  వెంకటుకవి 

(ప్రశీకకం, అకట గంథమాు, 2 0 

శారిళ్ళంద నళోపాఖ్యానము. (ప్రబంధాంక రామరాజు 

భూసుణకవి విరచితము, ఇందు వారిళ్చంద్ర నలో 

. సాఖ్య్యాన (పకొశికయను లఘుటీక జేర్ప్చబడినది. 8 0 

డ్వి కీఫనర్ల దర్పణము, ఇది నాలుగా శ్వాసములు గలది, 

1 కేఫస రూప నితూపణము, 2 శుద్దరేఫా (ప్రయోగ 
ములు కకటరేఫ విషయము. 4 ఉభయోేఫములు 

వా నికీ( (బమయోగముల్కు 1 0 
మకార డా. దాం 

నిల్డ నగరి! "క బుక్కు. డిపో; వకాంటురోడ్ , మదరాసు. 

0 

౮ 

(౮ 
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చందాంగదచరి త్ర (గ్రంథకర్త. వెడీమళ్లే వేంకటపతి 

మికి_లి మనోవారమెన పూర్వ 5 "వ్యము, 

ఊ త్రరవారిశ్చం! దోపాఖ్యానము, (గ్రంథకర్త తక్కి_ళ్ళపాట 

లింగనామాల్యుడు. 

క్రీ కృష్ణాభ్యుదయము (మండపాక పార్వతీ శ్వరకచి) 

మిత్రవిందాపరిణయము 0 జలం 

(నాస్తావిక పద్యావళి . = 

మనుచరి[త్రద్విపద ల జం 

వారివా శేశ్ళరళత కం . జం 

మను వర్శితపీఠిక వె ఖండనము. 

యత్నప్రశళ్నములుు మహాభార తారణ్యపద్యమునందలి లుుఫ్ల 
న్లో కాంధ్రకవనము . = 

.శీకమా రాభ్య్యుదయకృతి విమర్శనము oe 

ఆరత్తా రావళి 

శ్రీమతై ప టేం 1 దగురు చం|ద్రదరి శ్ర 

యాదవ రానువ పొండవీ యము en 2 

ఓ ల్వేశ్వరీయ విమర్శనము ఉం wee 

మ కమార్క_చరి త్ర న. "4౪ 

శు ద్ధాంధంనిరోస్ట్ర నిర్వచనకు శ చరి త్ర re 

కం త్తపల్లి సూర్య రావుగారి గ గంధములు 

స్తై శఫావిలాసము, ఇది వ మేయ దన UU) హోక్షచి స్ సుడి సు wu! “మున కు 

సమన చను ఇతర నము విత ల శ అ క 

పసావే అజాయ. ఇది ఉరుదుఖావులోనుండీ భౌ పంత 
దీకరంప ఒజడోన ద్క అదు వనము, ప 

డ్రకన్యకాపం మేళ్ళర నాటకము. 
en 

కస్టం న వంటి, కా బుక్కుడిపో ; వకాంగి గో నర, 

ఆఅ ఉత 9 ౩౫* వమ 9 

(1) 

[3 

(i 

4] 

(౧) 

స హా ఈ సరు 

అ ఇర అ 

(1 
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దుర్యోథ'నాభిమానము. 9 ఈల + 0 8 ట్రై 

కనులసొలక. ఒకకథ ం లల 0 6 9 

ఉదయ లతునవల. ఈ లి క్ చ థం ళ్ 

కలఖాషిణి. కశాసపూ స్లోదయములోని కథను వచన నవలగా 
ర నరవాడ (శీరామమూ ర్లిగారిచే రచియింపంబడినది. 0 5 0 

కనిభాతుసీ యము ద్ చీకీ కావ్యము, టీకా తాత్పర్యసహీతము 

లోక హాధకవి రోదిలేము. 4 ఇ ౪9 0 ౩ 3 

ఇ, *రడ్రభ్ టా. ఆంధ్ర టీకా. సహితము ... 0 2 

బుద్ధచరి త్రము. ఇందో వ సతేసా పనమ్ము బౌద్ధధర్శము) మత 

వాస్త సము వర్ణ్మి ంపబిడినది. ల nn 0 8 90 

నాలి వ్రక్యలక్షణము. సత్పురుషుల లక్షణము అం [51 

హాస్యగసమంజరి. కడు పుబ్బనవ్వు పుట్టించును 60 0 106. 

ఏక మూలికా (పయోగరత్నా వళి. ఇంద్వ్నువెద్యశా స్త్ర స్పములోని : 

హ'సస్యములు తెలుసుకొనవచ్చును, త 0 8 6 

ee రి, పాఠశాలలయందు _ందికకగకు లక్ 

“గ నియ (గ్రంథము. . 0 8 8 

కూ వారసంభవము. 1* భొగము నన్నెచోడ కృతము 

F. A, పరనీయ గంథము. L 0 

ఏ 2_వభాగము. 5 | 0 

ఖః సం వావ్యాకి శరం వకు, ' అలం ఆలం 0 6 0 

న (శ రామయచరి త్రము. టీకా తాత్పర్య వ్యాఖ్యానము - 0 8 ఆ 

౫ ఈణిండు (గ్రంథములు దత్తమండలముల యందును నిజాంరాష్ట్ట్రా. 

పొర శాలలందును, 'పఠిసీయ( భములు, 

మావద ద శ ఈలి లింగము సంతులుగారచియిం చిన గం 

థములు ఉసన్యాసములు, విడివిడిగాదొరకును. నాక్యాటలాగు. 

తెప్పించి వరాడుడు. ఇంకను సెక్కు_గృంథములు దొరకును. 
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గా 

శ్రీయుత మంగిపూడి వేంకటనే ర్షగాం గంధములు. 

కీరముతి (నాటకము) లం లం 0 10 

పుప్పుచేణి 99 లం 0 10 

నిరుద భారతము, పద్య కావ్యము 5 పంచములగార్చి నయమూల్య 

(గ్రంథము లల 0 ౩8 

బాలవితంతు విలాపము (జాలిపుట్రించును) 66 0 

“సరసర సాయనము (నా నార సములు గలవు) . ౧4 

రాజిలేఖ (చిత్రమైన నవల) , 
0 38 

ఆనందమండలి గంధములు. 

0 12 
శీమ్ముని జర్మి త్రము 

ఎం లం 

మీకు ఏతౌలుగు పుస్తక ములు 

కావలెను? 

శారచావు స్తకాలయములో అన్ని పుస్తకములు దొరకును. 

న్స క క్యాటలాగు సంపబడును. 
1) 

' ' 

రదాపుసకెలయాము లి 

185 మువుంటులోదం, 
ళం 

అశ, బలా గ తళ 

nN ఆల | రం 

నాలో 

విజ్ఞానసచ ఒడ ఓ , 5” 37 క్కుడివో : మాంటు రోడ్, న అజగాన
ు 

న్ 

అ ఈ ర ౬ 



1 

శ్రాశివాజిద రి త్రము 
మహారాష్ట్ర? దేశా ద్ధారుకుడును ఎహెందవ జాతీయనాయకుడు ను 

అగు ఈ మపహానీయుని చరితము. మ॥ రా॥ (క్రీ శక. న్ని లమ్మణ రావు 
పంతులు ఎం. ఏ. గారిచే వాంయబడీనది. వెల రు. 1--0-— ౦. 

థి 

(ఎ 

“తెలుగు ఫభొవులో నిసఘుంటువని వెప్పతగిన దిదియొక్క_టియే. ఈ 
గంభమింటిలోనున్న యడల ఎట్టి కఠినపుపు స్తకయెనను ఆవలీల గచదివి సాళ 
మును (గహీ౦-చవచ్చును, 'పితీయింట నుండవల సిన్న గంథము, బ. శీతా 
రామాణార్యు లవారివలన రచియిరపబ డీనది. కొ త్తకూర్ప్చు వల రు ర్-0.౦, 

తెలుగు లా జర్న లు 
ఇదియొక' మాసపత్రిక. ఇందులో లావ ్రర్ధమానములు, చట్టములం 

వైగో శలయుక్కయు, సీవిల్ (క్రిమినల్ తీర్పుల సంగ వాములున్నూ 
(పీవికొంసిలు దీర్చులున్నూూ, చట్టనిర్మాణ సభలలోని చర్చలున్న్నూ, (ప్రచు 
రింపబడును. దీనిని చదువృవారికి వ్యవహారజ్ఞానముచక్క_ గా కోలుగును. 
ఈపత్రీకో ఇంధన 11 ప బేలియనసడగు గుమాస్తాలకును వె”) వేటువ కీళ్ల 
కును (శ్రామోద్యోగ స్థులకును చాల ఉపయోగము, చందా సంత్రుగము 
నకు రూ. 8.0.0 అర్థ సంవత్సరమునకు 1.12.0 విడిష్మతిక రు ౧5-0 ల్ము 

చిరునా == 

ఈ రగా_పురుపో త్రం పంతులు 

స్లీడరు అండు ఎడిటరు, తెలుగు లాజర్న లు మ చిలీపట్టణ ము ం 
ఇ నాకా ద కనకాల నొననయోలాు: 

విజ్ఞానచం, ది కొ బుక్కు..డిషో : వకాంటుగోడ్, మదరాసు. 
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9 

జాక రు. ఆచం
ట లశీపతి, బి, వ్ ఎం. ద్ గుం ఎం., 

లు ఇర 

వ ములు. గారి క్రాత్తగ్రంథ 

అ౦టు వ్యా ధులు 

పతీ ఇంటనుండ వలసిన య కాల్య గ ంథ సంబం 

క వ J ప హక నతీంచవలయిను. చదువు నేర్చిన పృతివారును తప్పక J 

కలరా, చలిజ్యరము, సన్ని పౌతజ్యరము, మళూ చకమ్బు గ్రృహాణివిరే 

కనముల్కు న్యూమోనియా, పచ్చ సెగ) కుయ, "ప్లేగు కుష్టరోగము మున్నగు 

నేకవ్యాధుల వ్యాపక మును గూర్చియు వానిని నివారించు పస్ట్రగులను 

నార్చియు ఇందు మిక్కిలి సులభ శైలితో పి పులము గా వివరింసబడియున్న ది. 

నలుబది అయిదు చి త్రవటనూలు గలవు. 

వెల 0-2.0 లు మాత్రమే. 

చంటిబిడో, 
౮ 1, | 

ఇట్టి (గ్రంథమింతవరకాం[ధమున లేదు. తల్లి గర్భ మునుండి 

ామిమోడ పడినప్పటినుండి శిశువు నెట్లు పం చవలసినదియు 

3వరముగా నిందువర్శ్మింపబడినది. తల్లిపాలు, పోతపాలు ఆవు 

పాలు, డబ్బిపాలు పిసక గల బేధములను సూత ముగా నివ 

సంపబడినది. (పతి వ్రీయు తప్పక చదువవలయును. 

సులభ్నశ లి వెల ౧౦-౦ 

కామం ద్ర కా బుక్కు_డిపో ; వాంాకోడక్ వకా-ను. 




